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PL-Poznań: Roboty budowlane w zakresie domów

2009/S 26-037419

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Poznańskie  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z  o.o.,  ul.  Św.  Marcin  58/64, Do wiadomości

Wacław  Czub,  PL-61-807  Poznań.  Tel.   +48  618508321.  E-mail  sekretariat@ptbs.pl.  Faks   +48

618523124.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ptbs.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i  dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego

oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu

kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:  jak

podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.1)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Inne: Osoba Prawna.
Inne: Budownictwo mieszkaniowe.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

I.2)

OPISII.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wybudowanie budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Suwalskiej w Poznaniu.

II.1.1)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub
świadczenia usług:
Roboty budowlane.
Wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Poznań ul. Suwalska, działki nr ewidencyjny 4/563,
4/564, 4/565, 4/566, 4/567, 4/568, 4/569, 4/570, 4/571, 4/572, 4/573, 4/574, 4/575, 4/576, 4/577,
4/578, 4/579, 4/581, 4/582, 4/583, 4/584, 4/585, 4/586, 4/587, 4/588, 4/589, 4/590, 4/591, 4/592,
4/593, 4/594, 4/595, 4/596, 4/597, 4/598, 4/599, 4/600, 4/601, 4/602, 4/603, 4/604, 4/605, 4/606,
4/607, 4/608, 4/609, 4/610, 4/611, 4/612, 4/613, 4/614, arkusz 06, obręb Strzeszyn. Działki nr 4/580,
ark. 06, obręb Strzeszyn oraz dz. nr 4/555, ark. 06, obręb Strzeszyn stanowią tymczasowy układ drogowy
dla obsługi inwestycji.
Kod NUTS: PL415 .

II.1.2)

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej:II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Wybudowanie budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.

II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45211100.

II.1.6)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.

II.1.7)

Podział na części:
Nie.

II.1.8)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.

II.1.9)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIAII.2)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 15 000 000,00 a 22 000 000,00 PLN.

II.2.1)

Opcje:II.2.2)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA IV: PROCEDURA

Nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zmówienia):

II.3)

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIAIII.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 PLN słownie: czterysta tysięcy złotych
00/100.

III.1.1)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.2)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Oferta wspólna - konsorcjum.

III.1.3)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.

III.1.4)

WARUNKI UDZIAŁUIII.2)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca posiada
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.

III.2.1)

Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający wymaga aby
Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
sumę ubezpieczenia nie niższa niż 1 500 000,00 PLN okres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej
dzień składania ofert. Zamawiający wymaga aby Wykonawca ubezpieczył budowę od ryzyk budowlanych
do wysokości oferty brutto za roboty budowlane wynikające z harmonogramu.

III.2.2)

Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca posiada
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga aby Wykonawca
wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem robotom będącym przedmiotem zamówienia.
Zamawiający za porównywalne uważać będzie zamówienia, których przedmiotem było wykonanie przez
Wykonawcę przynajmniej jednego wielorodzinnego budynku mieszkalnego lub zespołu budynków
jednorodzinnych o pow. całkowitej min. 2 500 m². Zamawiający wymaga żeby Wykonawca dysponował
osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie.

III.2.3)

Zamówienia zastrzeżone:
Nie.

III.2.4)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGIIII.3)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:III.3.1)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych
za wykonanie usługi:

III.3.2)

RODZAJ PROCEDURYIV.1)

Rodzaj procedury:
Otwarta.

IV.1.1)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:IV.1.2)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:IV.1.3)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.

IV.2.1)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.2.2)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.3)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PN-01/2009.

IV.3.1)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2008/S 121-161369 z dnia 25.6.2008.

IV.3.2)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:IV.3.3)

TED - Drukuj http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage.dfl&Template=TED/N...

2 z 3 2009-02-11 08:31



SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 2 500,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: Wpłata na konto Zamawiającego numer: WBKPPLPP
73109014470000000044050416.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
6.3.2009 - 12:00.

IV.3.4)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:IV.3.5)

Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Polski.

IV.3.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert:
Data: 6.3.2009 - 12:30.
Miejsce: Siedziba Zamawiającego pok. 304.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

IV.3.8)

JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.

VI.1)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.

VI.2)

INFORMACJE DODATKOWE:VI.3)

PROCEDURY ODWOŁAWCZEVI.4)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  Al.  J.  Szucha  2/4,  PL-00-582  Warszawa.  E-mail

sekretariat@uzp.gov.pl. Tel.  +48 224587702. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587700.

VI.4.1)

Składanie odwołań:VI.4.2)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:VI.4.3)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
5.2.2009.

VI.5)
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