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Poznań: Wybudowanie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 
zabudowie bliźniaczej w Poznaniu przy ul. Suwalskiej. 
Numer ogłoszenia: 191436 - 2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , 
ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 850 83 40, faks 061 8523124. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ptbs.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o.. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybudowanie dziesięciu 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Poznaniu przy ul. 
Suwalskiej.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia są roboty ogólnobudowlane polegające na: Wybudowaniu dziesięciu budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, dwulokalowych z wewnętrzną 
instalacją gazową wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z zagospodarowaniem terenu na 
nieruchomościach gruntowych zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Suwalskiej na działkach 
o numerach ewidencyjnych: 4/564, 4/565, 4/566, 4/567, 4/568, 4/569, 4/570, 4/571, 4/572, 
4/573, 4/614 ark. 6, obręb Strzeszyn wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na 
użytkowanie.. 

II.1.5)  



V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu w ramach 

przedmiotowego postępowania, zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości nieprzekraczającej 15 
% zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające będzie dotyczyło 
przedmiotu zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówienia podstawowego tj. robót z zakresu: - robót budowlano-
montażowych -robót sanitarnych -robót elektrycznych 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.10.00-9, 45.23.31.20-6, 
45.31.00.00-3, 45.23.24.60-4, 45.11.12.91-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 
miesiącach: 13. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100 
000 zł. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium (art. 45 ust.6 Pzp), zostanie 
odrzucona bez rozpatrywania. 2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni 
od terminu składania ofert. 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 20.08. 2015 r. o godz. 
12.00. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium na koncie zamawiającego muszą znaleźć 
się środki pieniężne, a w przypadku innych form, oryginał dokumentu stwierdzającego 
wniesienie wadium należy załączyć do oferty lub złożyć w sekretariacie PTBS Sp. z o.o. 
przed terminem złożenia oferty. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za 
termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego zamawiającego. 
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek zamawiającego: 42 
1130 1088 0002 0417 0020 0001. Na przelewie należy umieścić informację wadium- ZP-
14/PN/2015 budowa budynków przy ul. Suwalskiej. 6. Wadium można wnieść w formie: - 
pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach 
bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, 
o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zmianami). 7. 
Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium 
przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3, jeżeli w wyniku 
ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub 
odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez 



zamawiającego. 9. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem 
na rachunek bankowy wykonawcy. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, 
pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy, wskazany przez wykonawcę w formularzu ofertowym. 10. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz w przypadku określonym w art. 46 ust. 4 a 
Ustawy Prawa Zamówień publicznych, - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 
jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 
ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało 
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa tego warunku. 
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnieniem tego warunku będzie przedstawienie przez wykonawcę wykazu 
robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 
wraz z załączeniem dowodów dotyczących co najmniej dwóch robót, z której 
każda z osobna będzie miała charakter i złożoność porównywalną z 
przedmiotem zamówienia, a okres realizacji każdej roboty nie przekraczał 15 
miesięcy wraz z dokumentem określającym czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty tj. wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa tego warunku. 
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnieniem tego warunku będzie: Wykonawca wykaże, że zapewni objęcie 
kierownictwa budowy i nadzór nad prowadzonymi robotami przez osoby 
posiadające uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych 
funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1643 - tekst jedn. ze zm.), tj: 1. osobę 
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wydane na podstawie 
aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego lub inne 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót 
ogólnobudowlanych. Osoba ta musi być wpisana na listę właściwej izby 
samorządu zawodowego lub w przypadku podmiotu zagranicznego właściwej 
organizacji zawodowej. 2. osobę posiadającą uprawnienia w specjalności, w 
zakresie sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych i gazowych. 
Osoba ta musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu zawodowego 
lub w przypadku podmiotu zagranicznego właściwej organizacji zawodowej. 
3. osobę posiadającą uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej. Osoba ta 
musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu zawodowego lub w 
przypadku podmiotu zagranicznego właściwej organizacji zawodowej. 4. 
osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wydane na podstawie 
aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego lub inne 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych. 
Osoba ta musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu zawodowego 
lub w przypadku podmiotu zagranicznego właściwej organizacji zawodowej. 
5. osobę posiadającą uprawnienia w specjalności w zakresie budowy dróg. 
Osoba ta musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu zawodowego 
lub w przypadku podmiotu zagranicznego właściwej organizacji zawodowej. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnieniem tego warunku będzie: a) posiadanie przez wykonawcę opłaconej 
polisy OC, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 
mniejszą niż wartość złożonej oferty przez wykonawcę, b) posiadanie 
zdolności kredytowej w wielkości kwotowej nie niższej niż 100% ceny 
złożonej oferty (brutto), c) roczne obroty firmy w ostatnich trzech latach 
obrachunkowych były nie mniejsze niż pięć milionów złotych w każdym roku 
obrachunkowym. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 
Zgodnie z art. 24 ust.2a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy wykonawcę, 
który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony 
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w 
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie. Ocena zdolności wykonawcy do należytego 
wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności zostanie dokonana na 
podstawie przedstawionego w ofercie wykazu (zał. nr 7 do SIWZ). Zamawiający 
będzie badać, czy stwierdzone fakty niewykonania lub nienależytego wykonania 
zamówienia wskazują na zawinione poważne naruszenie obowiązków 
zawodowych. W sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, 
zamawiający w celu zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego 
wykonania zamówienia będzie oceniał także rzetelność podmiotów trzecich, na 
podstawie których powołuje się wykonawca. Zamawiający nie wykluczy z 
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął 
konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec 
zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości 
oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub 
zobowiązał się do ich naprawienia.; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

 sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o 
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców 
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych 
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie 



dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – za ten okres; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 
dysponował wykonawca: 

 sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o 
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów 
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych 
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie 
dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – za ten okres; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 



wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24ust.1 Ustawy 
Pzp. 2. Jeżeli wykonawca będzie korzystał z podwykonawstwa należy podać jaki zakres prac 
zostanie zlecony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Jeżeli wykonawca nie będzie 
korzystał z podwykonawstwa należy na załączniku nr 5 do SIWZ napisać nie dotyczy i 
załączyć druk do oferty. 3. Dowód wniesienia wadium. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W 
tym przypadku do oferty winno zostać załączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno 



zawierać: - oznaczenie postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy ( ZP-14 PN 2015), - 
oznaczenie wykonawców występujących wspólnie, - wskazać wykonawcę- pełnomocnika, - 
zakres udzielonego pełnomocnictwa. 5. Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji 
inwestycji. 6. Oświadczenie wykonawcy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie 
dysponował co najmniej 15 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę- załącznik nr 13 do 
SIWZ. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 
 2 - okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - 5 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 
prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących 
przypadkach i na określonych warunkach: 1.1. dopuszczalne jest skrócenie terminu 
wykonania umowy pod warunkiem uzyskania zgody stron, 1.2. dopuszczalna jest zmiana 
wynagrodzenia umownego Wykonawcy w przypadku: 1.2.1. ustawowej zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na 
przedmiot zamówienia, 1.2.2. wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt 1.4 oraz 
1.5 niniejszego paragrafu 1.3. dopuszczalne jest wydłużenie terminu umowy w przypadku 
określonym w par. 3 ust. 3 umowy. 1.4. zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania 
części przedmiotu umowy, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy, 1.5. wystąpiła 
konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w przedmiarze robót lub 
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, czego nie przewidziano w chwili 
zawarcia umowy. 1.6. dopuszczalna jest zmiana zakresu wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy własnymi siłami przez Wykonawcę oraz przez 
Podwykonawców, określonego w par. 15 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, pod warunkiem 
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. W takiej sytuacji do podwykonawców stosuje 
się zasady określone w paragrafie 15 niniejszej umowy. Wniosek Wykonawcy musi zawierać 
uzasadnienie konieczności dokonania powyższej zmiany umowy. 1.7. dopuszczalna jest 



zamiana sposobu realizacji przedmiotu umowy w zakresie zmian technologicznych 
spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 1.7.1. niedostępność na 
rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 1.7.2. pojawienie się na rynku materiałów 
lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 1.7.3. pojawienie się nowszej technologii 
wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, 1.7.4. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 
umowy, 1.7.5. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 
1.7.6. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 1.7.7. 
konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 1.7.8. 
konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji projektowej w przypadku niemożności 
usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają 
równy stopień pierwszeństwa. 1.8. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia z powodu 
przyczyn wskazanych w pkt.1.7 niniejszego paragrafu. Zmiana ta nastąpi na podstawie 
opracowanych kosztorysów różnicowych sporządzonych w następujący sposób: 1.8.1. ceny 
jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysu 
opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej, a ilości wykonanych robót zgodnie z 
dokonanymi obmiarami, 1.8.2. w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty 
w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 
SEKOCENBUD (jako średnie dla województwa wielkopolskiego) za okres ich wbudowania. 
Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych - (KNR-
y). W przypadku braku odpowiednich pozycji, - Katalog Norm Nakładów Rzeczowych 
(KNNR-y), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora 
nadzoru i Zamawiającego. 1.9. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w pkt.1.7 
okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich 
zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 2. Zmiana 
postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy pisemnej, chyba, że 
przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy 
wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.ptbs.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poznańskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 20.08.2015 godzina 12:00, miejsce: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4- sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


