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Syców: Roboty budowlane polegające na budowie budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w Sycowie przy ul. Matejki Dz. Nr 55/29, 5/2 Ark 25 

Numer ogłoszenia: 270506 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. 
Wrocławska 8c, 56-500 Syców, woj. dolnośląskie, tel. 0-62 785 51 55, faks 0-62 785 51 83. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.sycow.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na 
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sycowie przy ul. Matejki Dz. Nr 55/29, 
5/2 Ark 25. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w Sycowie przy ul. Matejki Dz. Nr 55/29, 5/2 Ark 25. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz zał nr 3, 7, 8 i 9 do SIWZ. CPV - 45112000-5, 
45233000-9, 45212000-6, 45112710-5, 45342000-6, 45232130-2, 45231400-9, 45111000-8, 
45300000-0, 45400000-1. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.20.00-5, 45.23.30.00-9, 45.21.20.00-6, 
45.11.27.10-5, 45.34.20.00-6, 45.23.21.30-2, 45.23.14.00-9, 45.11.10.00-8, 45.30.00.00-0, 
45.40.00.00-1. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.09.2014. 

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

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 
tysięcy złotych). 
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, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o nie dotyczy 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o W okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał 
min 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie budowy, i/lub 
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przebudowy budynku wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i sanitarnej o 
wartości zadania min. 1.500.000,00 zł brutto kaŜde wraz z załączeniem 
dowodów, Ŝe roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. Sprawdzenie ww. 
warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 
przedłoŜonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady 
spełnia / nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o nie dotyczy 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o 1) dysponują osobą/osobami posiadającymi kwalifikacje niezbędne do 

wykonania zamówienia, tj.: a. min. 1 osobą na stanowisku Kierownika 
budowy, posiadającą uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń 
do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, i 
posiadającą min. roczne doświadczenie zawodowe. b. min. 1 osobą na 
stanowisku Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, i posiadającą min. roczne doświadczenie 
zawodowe. c. min 1 osobą na stanowisku Kierownika budowy, posiadającą 
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w specjalności technicznej instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów. d. min 1 osobą na stanowisku Kierownika budowy, posiadającą 
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w specjalności elektrycznej bez ograniczeń lub odpowiadające 
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów. 2) potwierdzą, Ŝe osoba/osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia jeŜeli ustawy 
nakładają posiadanie takich uprawnień. Sprawdzenie ww. warunków udziału w 
postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłoŜonych przez 
Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 
1.000.000,00 złotych. Sprawdzenie ww. warunków udziału w postępowaniu 
odbywać się będzie na podstawie przedłoŜonych przez Wykonawcę 
dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia. 

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

• 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 takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe 
wykonawca 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, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
JeŜeli 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, Ŝe: 

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

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 
• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2. Wypełniony formularz oferty, 3. Dowód 
wpłaty wadium, 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 
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 
Umowa moŜe być zmieniona w stosunku do złoŜonej oferty i na niŜej wymienionych 
warunkach: 1. w stosunku do terminu realizacji umowy: 1) zmiany spowodowane warunkami 
atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a. klęski Ŝywiołowe; 
b. warunki atmosferyczne uniemoŜliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury 
powietrza poniŜej 0 st. C, wiatr uniemoŜliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne 
opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi; c. 
niewypały i niewybuchy; d. wykopaliska archeologiczne; e. zmiany będące następstwem 
działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo 
terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; b) 
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń z przyczyn 
nieleŜących po stronie Wykonawcy; 3) inne przyczyny zewnętrzne niezaleŜne od 
Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemoŜliwością prowadzenia prac, a w 
szczególności brak moŜliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót 
spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami 
mieszkańców z blokadą dróg. Zmiana umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń wskazanych 
wyŜej odnosić się będzie mogła do terminu realizacji zamówienia i moŜe powodować zmianę 
tego terminu o czas trwania zdarzeń, które uniemoŜliwiały realizację przedmiotu zamówienia. 
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności: 1) 
niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2) 
pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy; 3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych 
robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych 
prac, jak równieŜ kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 4) konieczność 
zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze 
względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiana umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń 
wskazanych wyŜej odnosić się będzie mogła do: terminu realizacji zamówienia i moŜe 
powodować zmianę tego terminu o czas trwania zdarzeń, które uniemoŜliwiały realizację 
przedmiotu zamówienia i/lub ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, uwzględniającej 
zmianę materiałów/urządzeń i lub technologii. 3. Zmiany osobowe: 1) zmiana osób, przy 
pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co 
najmniej równowaŜnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ. 2) zmiana 
Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; 3) 
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, 
o ile posłuŜenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu 
umowy, lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych 
rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moŜe 
dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę 
osobiście. 4) zmiany osób do nadzorowania robót pod warunkiem posiadania co najmniej 
takich uprawnień co wymagane w SIWZ. 4. Pozostałe zmiany: 1) zmiana obowiązującej 
stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania 
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umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza moŜliwość zwiększenia 
wynagrodzenia o kwotę równą róŜnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 
Jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania 
umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmniejszenia 
wynagrodzenia o kwotę równą róŜnicy pomiędzy dotychczasową a nową stawką podatku 
VAT; 2) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 
Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 
3)inna niŜ wymienione -siła wyŜsza- (zdarzenie zewnętrzne, niemoŜliwe do przewidzenia i do 
zapobieŜenia) uniemoŜliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i 
dokumentacją. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.tbs.sycow.pl.   
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Sycowskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.ul. Wrocławska 8c, 56-500 Syców, 
sekretariat. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 26.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Sycowskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o.ul. Wrocławska 8c, 56-500 Syców, sekretariat. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 
 
 


