
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 
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Jarocin: Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych - mieszkania 

komunalne w tym socjalne w m. Wilczyniec gm. Jarocin dz. nr 4/10 

Numer ogłoszenia: 43795 - 2016; data zamieszczenia: 19.04.2016 
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: Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , 

ul. T. Kościuszki 18, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 7472886, faks 062 

5052886. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.jtbs.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa trzech budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych - mieszkania komunalne w tym socjalne w m. Wilczyniec gm. 

Jarocin dz. nr 4/10. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest: Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (według projektu 

oznaczonego jako budynek 3, 4, 5). Każdy z budynków składający się z 8-lokali 

mieszkalnych. stan wykończony, budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem 

pochyłym dwuspadowym krytym blachą trapezową. Adres budowy: Wilczyniec dz. nr 4/10, 

gm. Jarocin Zestawienie powierzchni i kubatury jednego budynku: powierzchnia zabudowy 

336,71 m2, powierzchnia użytkowa 273,20 m2, kubatura 987,80m3. 

II.1.5)  

http://www.jtbs.com.pl/


  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2, 

45.11.10.00-8. 

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: Zakończenie: 

30.08.2017. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w 

wysokości: 25.000,00 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, 

przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 

będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota 

wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Kopię dowodu 

wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub 

kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

71 1090 1131 0000 0001 0100 7880 BZWBK S.A. poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach 

ubezpieczeniowych; d) 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. 4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w 

art. 46 Ustawy. 5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co 

najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 6. W 

przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty 

odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą. 

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 Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia 

(zał. nr 2) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 3 roboty budowlane, 

polegające na budowie budynków mieszkalnych wraz z instalacjami 

elektrycznymi, kanalizacyjnymi i wodociągowymi o kubaturze co najmniej 

900 m3 lub większej. W wykazie robót jako najważniejsze roboty budowlane 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać roboty postawione w warunku dot. 

wiedzy i doświadczenia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia 

(zał. nr 2) 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia dysponuje lub będzie 

dysponował: 1) osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy - kierownik 

robót budowlanych z uprawnieniami co najmniej w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej lub bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi; osoba ta musi być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, 2) 

osobą do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej z 

uprawnieniami bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności elektrycznej; osoba ta musi być członkiem Izby Inżynierów 

Budownictwa, 3) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót branży wodno - 

kanalizacyjnej z uprawnieniami bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności wodno - kanalizacyjnej; osoba ta musi być 

członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia 

(zał. nr 2) 

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 

W wykazie robót jako najważniejsze roboty budowlane Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać roboty postawione w warunku dot. wiedzy i doświadczenia.; 

 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; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 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) 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne 

pełnomocnictwo rodzajowe udzielone jednemu z partnerów przez pozostałych Wykonawców 

do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (z podaniem numeru postępowania, przedmiotu zamówienia), 

podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów. 

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 dodatkowej gwarancji - 5 

IV.2.2)  

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. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2015 poz. 2164 ze 

zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty w szczególności w zakresie: 1) Terminu realizacji zamówienia; termin realizacji 

zamówienia może ulec zmianie w przypadku: a) zaistnienia okoliczności zawartych w art. 67 

ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, b) z powodu 

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego, c) z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do 

przewidzenia (przed zawarciem umowy) przez doświadczonego wykonawcę robót, d) z 

powodu okoliczności siły wyższej, przez którą strony będą rozumieć np. wystąpienie 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu, 

ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; e) z powodu szczególnie 

niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; f) wykopalisk 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, niewypałów i niewybuchów; g) 

odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie 

gruntu, kurzawka itp.) oraz warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych 

urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; h) jeżeli wystąpią zmiany będące 

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - 

wstrzymanie robót przez Zamawiającego; - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej; i) jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem 

działania organów administracji, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo 

terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp.; - odmowa wydania przez 

organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w 

dokumentacji projektowej; j) jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w 

szczególności konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem projektu; k) opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie 

miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: - 

przekazania terenu budowy; - przekazania dokumentacji budowy (pozwolenie na budowę, 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do 

których zamawiający był zobowiązany); - przekazanie dokumentów zamiennych budowy lub 

usunięcia wad w dostarczanej dokumentacji projektowej; - kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, ale w takim przypadku zmiany 

w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 2) 

Wynagrodzenia za przedmiot zamówienia; wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w 

przypadkach wskazanych w § 3 oraz § 9 projektu umowy (załącznik 4). 3) Przedstawiciela 



wykonawcy, tj. kierownika budowy; kierownika robót, wykonawca może zmienić kierownika 

budowy oraz kierownika robót jedynie z przyczyn niezależnych od niego, tj. zdarzeń 

losowych (śmierć, choroba, zwolnienie itp.) przy czym osoba zastępująca pierwotnego 

kierownika budowy będzie posiadała co najmniej takie same kwalifikacje jak poprzedni 

kierownik. 2. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić o okres uzasadniony 

przyczynami zmiany o którym mowa w ust. 1 pkt.1. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.jtbs.com.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jarocińskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 18 63-200 Jarocin. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 06.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 18 63-200 Jarocin. 

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 

 


