
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu: Budowa przez MZBM – TBS

Sp. z o.o. w Sosnowcu kompleksu garaży -ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO - na działce nr

1193 obręb 0011 usytuowanej w Sosnowcu w rejonie ulic Ordonówny i Kiepury

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie 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: ZAMAWIAJ ĄCY

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
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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: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu,

krajowy numer identyfikacyjny 27366544600000, ul. ul. Korczaka 7 , 41-200 Sosnowiec, woj.

śląskie, państwo Polska, tel. 323 642 045, e-mail mzbm@mzbm.sosnowiec.pl, faks 323 642 055.

Adres strony internetowej (URL): www.mzbm.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny (proszę określić):

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

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)

Nie

www.mzbm.sosnowiec.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

www.mzbm.sosnowiec.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

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy dostarczyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie do siedziby

Zamawiającego: MZBM - TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec (I piętro – Sekretariat).

Adres:

MZBM - TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec (I piętro – Sekretariat).

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w

Sosnowcu kompleksu garaży -ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO - na działce nr 1193 obręb

0011 usytuowanej w Sosnowcu w rejonie ulic Ordonówny i Kiepury

Numer referencyjny: ZP/01/MZBM/19

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

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

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: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kompleksu garaży. Budynek garaży dostępny z

drogi wewnętrznej obszaru M.26 MW, obiekt zlokalizowany w miejscowości Sosnowiec, na działce nr

1193, rejon ulic Kiepury i Ordonówny. INWESTOR: MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w

Sosnowcu. MIEJSCE BUDOWY: rejon ulic Ordonówny i Kiepury, działka nr 1193, obręb ewidencyjny

0011, 41-200 Sosnowiec. DANE TECHNICZNE O DZIAŁCE: Powierzchnia całkowita: 1516 m2

Powierzchnia zabudowy: 423,6 m2 Dojścia, dojazdy: 398,8 m2 Powierzchnia biologicznie czynna:
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692,7 m2 PRZEDMIOT INWESTYCJI: Przedmiotem opracowania jest budowa kompleksu garaży.

Budynek garaży dostępny z drogi wewnętrznej obszaru M.26 MW, obiekt zlokalizowany w

miejscowości Sosnowiec na działce nr 1193, rejon ulic Kiepury i Ordonówny. ISTNIEJĄCY STAN

ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: Działka nr 1193 jest obecnie zabudowana trzema obiektami i

stanowi w całości grunt budowlany. Działka położona poza zasięgiem oddziaływania szkód górniczych.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI: W ramach opracowania projektowany jest

kompleks 24 garaży. Budynek spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa konstrukcji,

bezpieczeństwa pożarowego, użytkowania oraz ochrony środowiska. Garaże zaprojektowano zgodnie z

załącznikiem graficznym projektu zagospodarowania działki nr 1193. Zespół garaży przylega

bezpośrednio tylną ścianą do granicy działki nr 853. Odległość od granicy południowo – zachodniej

wynosi 6,77 m, a od granicy północno – wschodniej 70,28 m i 4 m od granicy działki południowo-

wschodniej. Odległość garaży od sąsiednich budynków spełnia wymagania, co do usytuowania z uwagi

na bezpieczeństwo pożarowe dla klasy PM. Budynek należy do kategorii obiektów budowlanych nr

XVII (garaże powyżej dwóch stanowisk). UKŁAD KOMUNIKACYJNY: Dojazd do działki nr 1193

odbywać się będzie z drogi wewnętrznej i działki nr 1190. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: 1)

Wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych; 2) Wykonanie robót budowlanych

ziemnych; 3) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej; 4)

Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja budowlana i przedmiar robót będące załącznikami do

niniejszej SIWZ; 5) Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać powinny

warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 r. poz.

1202 z późn. zm.); 6) Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami ustawy - Prawo

Budowlane, polskimi Normami i sztuką budowlaną, a także przepisami BHP oraz BIOZ, a za skutki

ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno – prawną; 7) Wykonawca

zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i

przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia; 8) Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do: a)

zapewnienia i wykonania zasilania w energię elektryczną placu budowy, b) zapewnienia i wykonania

przyłącza poboru wody dla celów budowy, c) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, d) opracowania

pełnej dokumentacji odbiorowej, e) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na

użytkowanie.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
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45100000-8

45200000-9

45300000-0

45400000-1

II.6) Całkowita warto ść 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: Nie

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:

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:

miesiącach:  8  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

8

II.9) Informacje dodatkowe: Kryterium – termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony od dnia

protokolarnego przekazania placu budowy Znaczenie procentowe kryterium - 5%, 10% lub 15%

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium -15 punktów 8 miesięcy 5%

5 7 miesięcy 10% 10 6 miesięcy 15% 15

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z systemu Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż

300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Informację z banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości

nie mniejszej niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu

skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub innego

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególność uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie

zdrowotne lub społeczne lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególność 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 ofert.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykaz nie mniej niż 3 wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 4 do

SIWZ), o łącznej wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) w
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okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy to w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku

wiedzy i doświadczenia, z podaniem odpowiednio ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i

odbiorców, załączając jednocześnie dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane

należycie (np. referencje wystawione przez poprzednich Zamawiających). Wykaz osób zdolnych do

wykonania zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu

zamówienia 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 wraz z oświadczeniami

(Załącznik nr 6 do SIWZ), że osoby wskazane w wykazie osób posiadają wymagane uprawnienia.

Oświadczenie (załącznik nr 6 do SIWZ), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, o których mowa w pkt. 10.1.4. SIWZ powyżej, posiadają wymagane uprawnienia,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

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) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

PzpTak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
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postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy

przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik

nr 3 do SIWZ).

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

Wykaz nie mniej niż 3 wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ), o łącznej

wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy to w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i

doświadczenia, z podaniem odpowiednio ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców,

załączając jednocześnie dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np.

referencje wystawione przez poprzednich Zamawiających). Wykaz osób zdolnych do wykonania

zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 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 wraz z oświadczeniami (Załącznik nr 6 do SIWZ), że

osoby wskazane w wykazie osób posiadają wymagane uprawnienia. Oświadczenie (załącznik nr 6

do SIWZ), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w pkt.

10.1.4. SIWZ powyżej, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania takich uprawnień. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
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prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną

ubezpieczenia nie mniejszą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Informację z banku

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek,

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy

w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), wystawionej nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zaświadczenia właściwego

naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem

podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególność uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególność 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 ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

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

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy są zobowiązani

wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Termin wniesienia
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wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym skuteczne

wniesienie wadium w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na w/w

rachunek Zamawiającego. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom

niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a

ustawy PZP. Przy czym Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,

któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 12.9.1 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia

odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w

terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako

najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie

zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed

upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została

wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie; 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3.

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po

jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na

przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzą się na przedłużenie okresu związania ofertą oraz

nie wniosą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego w przypadku Wykonawcy,

któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt 12.9.1 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostaną wykluczeni z postępowania (art. 24 ust.

2 pkt. 2 ustawy PZP). Forma wniesienia wadium. Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45

ust. 6 ustawy w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest
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zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

5. 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. z 2019 r. poz.

310). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego: ING Bank Śląski o/S-c 82 1050 1360 1000 0008 0000 0572. Skuteczne wniesienie

wadium w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek

Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z

oryginałem przez Wykonawcę. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu

należy złożyć w sekretariacie MZBM - TBS Sp. z o.o. (ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec).

Natomiast do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z

oryginałem przez Wykonawcę. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe lub

ubezpieczeniowe: 1) zobowiązanie banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego do bezwarunkowej

zapłaty na pierwsze żądanie sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności,

określone w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP, 2) dokładne oznaczenie postępowania , na

potrzeby którego wystawiania jest gwarancja, 3) wskazanie sumy gwarancyjnej, nie niższej niż

wymagane wadium, 4) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji lub ubezpieczonego,

tj. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec, 5)

wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji lub ubezpieczyciela, 6) określenie okresu

ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy

czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana. Wykaz elementów, jakie

powinny zawierać poręczenia bankowe lub poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej

kasy oszczędnościowo – kredytowej lub poręczenia udzielane 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. z 2019 r. poz. 310): 1) zobowiązanie banku lub innej instytucji do zapłaty

sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46

ust 4a i ust. 5 ustawy PZP, 2) wskazanie podmiotu, za który bank lub inna instytucja dokonuje

poręczenia, 3) dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 4) kwota do

wysokości, której bank lub inna instytucja będzie zobowiązany, 5) określenie okresu ważności

poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym

poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. Ważność wadium w formie

niepieniężnej winna obejmować okres 30 dni – termin związania ofertą. 12.9 Zwrot wadium. 12.9.1

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej

oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana
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jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 12.9.2 Przy czym Zamawiający

żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie

pkt 12.9.1 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.9.3

Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy 12.9.4 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na

wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium

wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawcę. Utrata wadium. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,

którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego

na warunkach określonych w ofercie; 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego

wykonania umowy; 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art.

25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87

ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium do upływu terminu

składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzą się na

przedłużenie okresu związania ofertą oraz nie wniosą wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego w przypadku Wykonawcy, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt 12.9.1 SIWZ,

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

zostaną wykluczeni z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP).

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:
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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:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:
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Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

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:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

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

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena brutto całości przedmiotu zamówienia 60,00

termin gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez

Wykonawcę liczony od daty wykonania przedmiotu
15,00

termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony od dnia protokolarnego przekazania placu

budowy
15,00

Termin zapłaty faktury liczony od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego 10,00

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

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

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:
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

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:

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:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
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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:

Zamawiający może dokonać zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących: 1 terminu realizacji zamówienia: a) na

skutek wystąpienia uzasadnionych przyczyn technicznych związanych z wykonaniem robót

budowlanych, których nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy; b) na skutek

wystąpienie siły wyższej, c) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, d) wad i

braków w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, e) ujawnienia niewypałów i

niewybuchów, ujawnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji

podziemnych, konieczności przeprowadzenia f) wykopalisk lub innych przeszkód o obiektywnym

charakterze uniemożliwiających prowadzenie robót, g) zmian dokumentacji wynikającej z inicjatywy

Zamawiającego, h) zawieszenia robót przez Zamawiającego, 2 osób uczestniczących w realizacji

zamówienia zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego, gdy z przyczyn obiektywnych

zmiany takie były konieczne, a powodowane np. zdarzeniami losowymi, zmianami kadrowo –

personalnymi, utratą wymaganych uprawnień, itp., których nie można było przewidzieć w dniu

zawarcia umowy; 3 wskazanych przez Wykonawcę Podwykonawców, na skutek wystąpienia

uzasadnionych przyczyn, niemożliwych wcześniej do przewidzenia.

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: 2019-04-04, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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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: do: 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:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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