Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.tbs.katowice.pl
Ogłoszenie nr 16917 - 2017 z dnia 2017-01-31 r.

Katowice: Budowa II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka w
Katowicach, zadanie nr 3 i 4 , obejmujące budynki nr 2 i 3
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
krajowy numer identyfikacyjny 27343728300000, ul. ul. Krasińskiego 14, 40019 Katowice,
woj. śląskie, państwo , tel. 32 2536713, 2537785, e-mail , faks 322 537 128.
Adres strony internetowej (URL): www.tbs.katowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.tbs.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
tak
www.tbs.katowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
forma pisemna w postaci papierowej
Adres:
Katowickie TBS sp. z o.o. 40-019 Katowice ul. Krasińskiego 14

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa II etapu osiedla
mieszkaniowego przy ul. Sławka w Katowicach, zadanie nr 3 i 4 , obejmujące budynki nr 2 i
3
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania nr 3 i 4
zadanie nr 3 - budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 2, niepodpiwniczonego o
wysokości VII kondygnacji nadziemnych, chłonności 55 mieszkań i łącznej powierzchni
użytkowej mieszkań wynoszącej 2 660,28 m2, a powierzchni całkowitej budynku 3 031,19m2
(w tym: komunikacja, pomieszczenia techniczne i gospodarcze), w stanie technicznym i
eksploatacyjnym "pod klucz" oraz wykonanie zagospodarowania terenu (chodniki,

ogrodzenia, oświetlenie terenu, zieleń niska i wysoka, elementy małej architektury) i
przekładek kolidujących z budową budynku sieci infrastruktury technicznej, a także
wykonanie przyłączy technicznych. Zadanie nr 4 - budowa wielorodzinnego budynku
mieszkalnego nr 3, niepodpiwniczonego o wysokości VII kondygnacji nadziemnych,
chłonności 55 mieszkań i łącznej powierzchni użytkowej mieszkań wynoszącej 2 660,28 m2,
a powierzchni całkowitej budynku 3 031,19m2 (w tym: komunikacja, pomieszczenia
techniczne i gospodarcze), w stanie technicznym i eksploatacyjnym "pod klucz" oraz
wykonanie zagospodarowania terenu (chodniki, ogrodzenia, oświetlenie terenu, zieleń niska i
wysoka, elementy małej architektury) i przekładek kolidujących z budową budynku sieci
infrastruktury technicznej, a także wykonanie przyłączy technicznych.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:45211000-9, 45300000-0, 45400000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniającego do wysokości 20% wartości
zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego
dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, polegające na powtórzeniu podobnych
robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie jest zgodne z przedmiotem niniejszego
zamówienia na podstawie w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
data zakończenia: 30/09/2018
data zakończenia: 30/09/2018

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca jest
zobowiązany wykazać, że:  wartość jego przychodów netto ze sprzedaży, w każdym z
ostatnich trzech lat obrotowych nie była niższa niż 20.000.000,00 zł,  posiada dodatni wynik
finansowy netto w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych,  uzyskał wskaźnik bieżącej
płynności w ostatnim roku obrotowym nie mniejszy niż 1,7 liczony jako stosunek sumy
aktywów obrotowych pomniejszony o zapasy i rozliczenia międzyokresowe do zobowiązań
krótkoterminowych,  posiada na własnym rachunku bankowym środki finansowe, względnie
posiada zdolność kredytową potwierdzoną przez bank lub spółdzielczą kasę
oszczędnościowo-kredytową w kwocie co najmniej 10.000.000,00 zł,  posiada 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 (budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych) na sumę
ubezpieczenia co najmniej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Opłacona
polisa oznacza, że do oferty należy dołączyć dowody opłacenia składek z tytułu jej zawarcia.
W przypadku, gdy pierwsza i kolejne wymagalne raty składki przypadają po terminie
składania ofert należy dołączyć dowód ich opłacenia.- Rozdział 8 ust.2 pkt 2 SIWZ str. 11

Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwa (2) zamówienia na
roboty budowlane, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (art.3 pkt. 7), składające się
łącznie na: - budowę dwóch (2) obiektów budowlanych, stanowiących budynki mieszkalne
wielorodzinne lub zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w standardzie
wykończenia „pod klucz” wraz z wydaniem dla tych obiektów pozwolenia na użytkowanie i
powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2600m2 w każdym z budynków lub zespołów
budynków, a wartość jednego zamówienia wyniosła co najmniej 7.000.000 zł brutto (słownie:
siedem milionów złotych brutto), b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą
uczestniczyć w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie
usług oraz kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego
1994r. Prawo budowlane, z których co najmniej:  dwie (2) osoby posiadają uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby
zawodowej a jedna z nich posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w
kierowaniu budową,  jedna (1) osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń wraz z aktualnym
zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej,  jedna (1) osoba posiada
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do
właściwej izby zawodowej,  jedna (1) osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o
przynależności do właściwej izby zawodowej,  dwie (2) osoby z aktualnymi uprawnieniami
elektrycznymi do eksploatacji (E) instalacji sieci do 1kV i dozorowymi (D) instalacji sieci do
1kV.- Rozdział 8 ust 2 pkt 1 SIWZ str. 10

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Rozdz. 10 ust 6 a-d SIWZ str. 14 a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za
wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że podmiot, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp, zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot, o
którym mowa w art. 22a ustawy Pzp, zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
załączniki nr 4-6 do SIWZ oraz wymienione w rozdziale 10 Ust. 9 pkt 2 b-d str. 17 SIWZ b)
sprawozdań finansowych w przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest
przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli

podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości,
również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku
wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych
dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie
dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe (2013-2015), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - za ten okres; c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert; d) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną co najmniej 10.000.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, przy czym 1) w przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie to składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 2) Wykonawca, który powołuje się
na zasoby innych podmiotów , w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do
wykluczenia oraz spełnienia , w zakresie , w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu , zamieszcza informacje o tych podmiotach w tym oświadczeniu 2.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji dotyczących : 1) kwoty , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)firm i adresów Wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie ; 3) ceny , terminu
wykonania zamówienia , okresu gwarancji; przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art

24 ust 1 pkt 23 PZP. Załącznik nr 3 do SIWZ Wykonawca, który polega za zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów
na zasadach określonych w art 22a ustawy PZP musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego i że stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie dostarczone w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, winno zawierać w swojej treści informacje
dotyczące co najmniej : 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2)
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu , przez Wykonawcę , przy wykonywaniu
zamówienia publicznego; 3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia , zrealizuje roboty budowlane , których wskazane zdolności dotyczą. 4. W
odniesieniu do podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedkłada dokumenty
wymienione w par. 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz.U. z 2016r. poz. 1126)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 350
000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium winno być wniesione wg
zasad określonych w art. 45 ustawy. 3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek
Zamawiającego przez upływem terminu składania ofert. 4. Wpłaty wadium w pieniądzu
należy dokonać przekazem na konto ING Bank Śląski Oddział w Katowicach konto Nr 19

1050 1214 1000 0007 0286 8944, w tytule przelewu wpisując nazwę zamówienia "wadium w
przetargu na budowę II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka w Katowicach zadania
nr 3 i 4 obejmującą budynki nr 2 i 3". Przy czym za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Kserokopię dokumentu
potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego wykonawca winien dołączyć do oferty. 5.
Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu
składania ofert w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (w godzinach
urzędowania TBS-u), a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z
oryginałem. 6. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować
Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności
wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą. 7. Niedopuszczalne jest wprowadzanie
jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 8. Zwrotu
lub zatrzymania wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 9. Wykonawca
traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5
ustawy Pzp. 10. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach
niepieniężnych, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, Wykonawca składa wraz
z ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
z jednym wykonawcą
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
cena

Znaczenie
80.00

okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 20.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Uwzględniono w projekcie umowy par. 14 ust 2-5 ( zał nr 12 do SIWZ 2. Zamawiający
dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 1
ustawy Pzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższych przypadkach: 1) wystąpienie odmiennych warunków geologicznych,
terenowych, archeologicznych, wodnych itp. , które mają wpływ na termin wykonania
robót,w tym w szczególności: a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.), b) odmienne od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, c) niewypały i
niewybuchy, d) wykopaliska archeologiczne. 2) w następstwie okoliczności leżących po
stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń, 3) w przypadku wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych (mróz, temperatura, długotrwałe intensywne
opady śniegu, deszczu) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze
sztuką budowlaną i reżimami technologicznymi obowiązującymi dla danego rodzaju prac, w
tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 4) następstwem działania
organów administracji i organów kontroli, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych
przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; b)
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na
skutek błędów w dokumentacji projektowej, c) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub
innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu
umowy, d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup

społecznych lub e) zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego
określenia w chwili zawierania umowy, 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z
okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Warunkiem uwzględnienia
wniosku Wykonawcy, w przypadku, którym mowa w ust. 2 pkt 3 będą wpisy w dzienniku
budowy o wstrzymaniu a następnie podjęciu realizacji robót z powodu niekorzystnych
warunków atmosferycznych z podaniem ich parametrów dokonane przez kierownika budowy,
potwierdzone przez inspektora nadzoru. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy (art.144 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy także w przypadkach wprowadzenia zmian
technologicznych, w tym w szczególności: 1) niedostępności na rynku materiałów lub
urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej bądź ofercie Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub
urządzeń, 2) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu (dzieła), 3) konieczność zrealizowania
projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na
zmiany obowiązującego prawa. 5. Wynikające z tego tytułu (ust. 4) roboty zamienne będą
wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do
użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu
takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu udokumentowanym
kosztom. Wynikające z tego tytułu roboty zamienne zostaną rozliczone na podstawie
minimalnych cen i narzutów określonych w wydawnictwie Sekocenbud obowiązującym w
dniu ich realizowania
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 20/02/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

