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Mi$dzyzdroje: Budowa budynku mieszkalno - ustugowego oraz

rozbi6rka budynk6w istniejqcych, kolidujqcych z projektowanq

inwestycjq na dziatkach o numerach 596/2, 596/3, 593/1, 593/2, 593/3 w

Mi$dzyzdrojach przy ulicy C.K. Norwida 7. Zgodnie z zatwierdzonym

projektem budowlanym orazwarunkami decyzji Starosty Kamiehskiego

nr 479/2007 z dnia 12.10.2007r. o pozwoleniu na budow$ oraz aneksem.

Numer ogloszenia: 135135 - 2010; data zamieszczenia: 26.05.2010

OGtOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowia_zkowe.

Ogloszenie dotyczy: zarn6wienia publicznego.

SEKCJA l: ZAMAWiAJACY

1.1) NAZWA l ADRES: Mi$dzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.o., ul. Cicha 2,

72-500 Mi$dzyzdroje, wo]. zachodniopomorskie, tel. 091 3281154, faks 091 3282377.

Adres strony internetowej zamawiajqcego: www.bip.miedzyzdroje.p!

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ^CEGO: lnny: Sp. z o.o..

SEKCJA ll: PRZEDMlOT ZAMQWiENIA

ll.1)OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWlENIA

11.1.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Budowa budynku mieszkalno - ustugowego

oraz rozbi6rka budynk6w istniejqcych, koliduj$cych z projektowana, inwestycja. na dziatkach o numerach

596/2, 596/3, 593/1, 593/2, 593/3 w Mi$dzyzdrojach przy ulicy C.K. Norwida 7. Zgodnie z zatwierdzonym

projektem budowlanym oraz warunkami decyzji Starosty Kamiertskiego nr 479/2007 z dnia 12.10.2007r. o

pozwoleniu na budowe. oraz aneksem..

11.1.2) Rodzaj zam6wienia: roboty budowlane.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdwienia: Przedmiotem zam6wienia jest

budowa budynku mieszkalno - us*ugowego oraz rozbi6rka budynk6w istniejqcych, koliduja,cych z

projektowana inwestycja. na dzialkach o numerach 596/2, 596/3, 593/1, 593/2, 593/3 w Mie,dzyzdrojach

przy ulicy Norwida 7. Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz warunkami decyzji Starosty

Kamiertskiego nr 479/2007 z dnia 12.10.2007r, o pozwoleniu na budowe. oraz aneksem do wskazanej

decyzji. Budynek zaprojektowano 4 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Parter przeznaczony jest na uslugi,

a pozostale 3 kondygnacje przeznaczono na mieszkania. W budynku zaprojektowano 13 lokali

usJugowych, 32 lokale mieszkalne, 30 kom6rek lokatorskich. Do kazdego mieszkania przynalezny jest

balkon o pow. 2,9 m*. Szczeg6towy opis przedmiotu zam6wienia stanowi projekt budowlany, specyfikacja
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techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiar rob6t. Przedmiar rob6t jest elementem pomocniczym

stuz^cym do wyceny przedmiotu zam6wienia. Przedmiar rob6t niestety nie uwzglednia instalacji

niskopra,dowych ( sie6 telefoniczna, komputerowa, telewizyjna i domofonowa ). Przy wycenie wartosci rob6t

nalezy korzystac z projektu instalacji niskopr$dowych, stanowi$cy zata,cznik do SlWZ..

ll.1.4) Czy przewiduje si? udzielenie zam6wieh uzupeiniaj^cych: nie.

ll.1.5)Wsp6lnyStownikZam6wieri(CPV):45.22.11.34^,45.11.12.20^,45.11.12.00-0,45.26.23.11A

45.26.25,CK^6, 45.26.00.00-7, 45.43.21.00-5, 45.32.00.00^, 45.32.40.00^, 45.42.11.46-9, 45.44.21.00-8,

45.42.11.32-8, 45.43.21.00-5, 45.23.13.00-8, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3, 45.11.12.91^.

11.1.6) Czy dopuszcza si$ zlozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza si^ zlozenie oferty wariantowej: nie.

ll.2) CZAS TRWANIAZAMbWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakohczenie: 31.12.2011.

SEKCJA lli: lNFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMlCZNYM.

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WADIUM

lnformacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

111.2) ZALICZKI

Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia: nie

111.3) WARUNK1 UDZIAtU W POST^POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPELNIANIA TYCH WARUNK6W

lll.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku

wymagane jest wykazanie przez Wykonawce realizacji co najmniej dw6ch rob6t budowlanych w

okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktedania ofert, a jezeti okres prowadzenia

dziatalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie polegaj$ce na budowie budynk6w mieszkalnych o

wartosci minimum 6 000 000,00 z* brutto kazda

Hl.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

dysponujq sprzQtem niezbednym do realizacji zadania.

lll.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam6wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetaiania tego warunku

b) kadra realizuĵ ca zam6wienie; kierownik budowy - uprawnienia budowlane w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczert, kierownik rob6t sanitarnych - uprawnienia

budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzert wodociqgowych i

kanalizacyjnych, wentylacyjnych, gazowych urza,dzeh cieplnych do kierowania robotami
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budowlanymi, bez ograniczert. kierownik rob6t elektrycznych - uprawnienia w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urzadzert elektrycznych elektroenergetycznych.

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

a) opiacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj^cy, ze wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwia_zanej z

przedmiotem zam6wienia o wysokosci minimum 2.000 000,00 zt. ( slownie : dwa miliony

ztotych ). b) Sprawozdanie tlnansowe albo jego czesc, a jezeli podlega ono badaniu przez

biegtego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci r6wniez z opinia. odpowiednio o

badanym sprawozdaniu albo ]ego czesci, a w przypadku wykonawc6w niezobowiazanych do

sporzadzania sprawozdania ftnansowego innych dokument6w okreslajacych obroty oraz

zobowiazania i naleznosci za okres ostatnich 3 lata obrotowych a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest kr6tszy - za ten okres. c) lnformacja z banku lub sp6tdzielczej kasy

oszczednosciowo - kredytowej, w kt6rym wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj%cej

wysokosc posiadanych srodk6w finansowych lub zdolnoS6 kredytowa,wykonawcy, wystawionej

nie wczesniej niz 3 miesia^ce przed uptywem terminu sWadania wniosk6w o dopuszczenie do

udzialu w post^powaniuo udzielenie zam6wienia. Ocena speJnienia wszystkich warunk6w

udziaiu w post$powaniu dokonywana bedzie w oparciu o dokumenty zJozone przez wykonawce

w niniejszym post$powaniu metoda. warunku granicznego - speinia/niespetaa.

lll.4) INFORMACJA O OSWIADCZEN!ACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POST^POWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

lll.4.1) W zakresie wykazania spelnianJa przez wykonawc^ warunk6w, o kt6rych mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, opr6cz oswiadczenia o spetnieniu warunk6w udziatu w postepowaniu, nalezy

przedtozy6:

* wykaz rob6t budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy i

doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania

ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca

wykonania oraz zata_czeniem dokumentu potwierdzaj$cego, ze roboty zostaty wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukohczone

* wykaz narzadzi, wyposazenia zaktadu i urza_dzert technicznych dostepnych wykonawcy ustug

lub rob6t budowlanych w celu realizacji zam6wienia wraz z informacjg o podstawie

dysponowania tymi zasobami

* wykaz os6b, kt6re bed^ uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg6lnosci
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odpowiedzialnych za swiadczenie uslug, kontrole, jakosci lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjamina te'mat ich kwa!ifikacji zawodowych, doswiadczenia i

wyksztalcenia niezb$dnych dla wykonania zam6wienia, a takze zakresu wykonywanych przez

nie czynnosci, oraz informacja. o podstawie do dysponowania tymi osobami

* oswiadczenie, ze osoby, kt6re b$da_ uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia, posiadaja.

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktedaja. obowiazek posiadania takich uprawnieri

* sprawozdanie finansowe w catosci, a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego rewidenta

zgodnie z przepisami o rachunkowosci r6wniez z opini$ odpowiednio o badanym

sprawozdaniu albo jego cz$sci, a w przypadku wykonawc6w niezobowia_zanych do

sporza,dzania sprawozdania finansowego inny dokument okreslaja,cy obroty oraz

zobowiazania i naleznosci - za okres niedluzszy n:zostatnie 3 lata obrotowe

* informacje, banku lub sp6Jdzielczej kasy oszcz$dnosciowo-kredytowej, w kt6rych wykonawca

posiada rachunek, potwierdzaja_ca. wysokoSc posiadanych srodk6w finansowych lub zdolnosc

kredytowa, wykonawcy, wystawiona, nie wczesniej niz 3 miesî ce przed uprywem terminu

skladania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo

sKladania ofert

* op^acona, polis ,̂ a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaja_cy, ze wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwia,zanej z

przedmiotem zam6wienia

Wykonawca powotuja,cy sie. przy wykazywaniu spelnienia warunk6w udziaJu w post^powaniu na

zdolnosc finansow^ innych podmiot6w, przedWada informacj? banku lub sp6ldzielczej kasy

oszcze,dnosciowo-kredytowej, dotycza,ca. podmiotu, z kt6rego zdolnosci finansowej korzysta na

podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzaja_ca, wysokosc posiadanych przez ten podmiot srodk6w

finansowych lub jego zdolnos6 kredytow% wystawiong nie wczesniej niz 3 miesî ce przed uprywem

terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu o udzielenie zamowienia albo

skladania ofert.

lll.4.2) W zakresie potwlerdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedtozyc:

* oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

* aktualny odpis z wtasciwego rejestru, je2eli odre,bne przepisy wymagaja_ wpisu do rejestru, w

celu Vt/ykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wczesniej niz 6 rniesi$cy przed uplywem terminu skladania wniosk6w o

dopuszczenie do udzialu w poste_powaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert, a w
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stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

* aktualne zaswiadczenie wtasciwegc naczelnika urzedu skarbowego potwierdzaj^ce, ze

wykonawca nie zalega z opiacaniem podatk6w lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w

catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesi$ce przed

uptywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w post$powaniu o udzielenie

zam6wienia albo skiadania ofert

* aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzaja,ce, ze wykonawca nie zalega z

optecaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spdeczne, lub potwierdzenie, ze uzyskal

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptetno$ci lub

wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtaSciwego organu - wystawione nie wczesniej nii 3

miesiqce przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

post^powaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert

* wykonawca powoiujgcy si? przy wykazywaniu spetniania warunk6w udziatu w postepowaniu

na potencjat innych podmiot6w, kt6re b^da, braty udziai w realizacji czesci zam6wienia,

przedWada takze dokumenty dotycza,ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla

wykonawcy, okreslonym w pkt IH,4.2.

lll.4.3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzib$ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedktada:

lll.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajqcy, ze:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej ni2 6

miesiecy przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert

* nie zalega z uiszczaniem podatk6w, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne

albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych

ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wta6ciwego organu - wystawiony nie

wczesniej nii 3 miesia,ce przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do

udziatu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert

* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si$ o zam6wienie - wystawiony nie wczesniej ni2

6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w

http:/A)zpl.portal.uzp.gov.pVindex.php7ogIoszenie=show&pozycja=135135&rok=20... 2010-05-26



Strona 6 z 7

post$powaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert

lll.4.3.2) zaswiadczenie wtasciwego organu s^dowego Iub administracyjnego miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt6rej dokumenty dotycza^ w zakresie okreslonym w art.

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczesniejniz 6 miesiecy przed uptywem terminu

sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo

sktadania ofert - a!bo o6wiadczenie ztozone przed notariuszem, wtasciwym organem sadowym,

administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego !ub gospodarczego odpowiednio miejsca

zamieszkania osoby Iub kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibe !ub miejsce zamieszkania, jezeli

w miejscu zamieszkania osoby Iub w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibe Iub miejsce

zamieszkania, nie wydaje sie takiego zaswiadczenia

111.6) INNE DOKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt tlE.5)

Aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencjidziatalnosci gospodarczej jezeli odrebne przepisy wymagaja.

zgtoszenia do ewidencji dziatelnosci gospodarczej wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem

terminu sktadania ofert. Kosztorys ofertowy

111.7) Czy ogranicza sie mozliwosc ubiegama s'ie o zam6wienie publiczne tylko dla wykonawc6w, u

kt6rych ponad 50 % pracownik6w stanowia osoby niepelnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielema zamdwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3)ZMIANAUMOWY

Czy przewiduje sî  istotne zmiany pcstanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

ppdstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jestdost$pna specyfikacja istotnych warunk6w

zamdwienia; www.bip.miedzyzdroje.pl www.miedzyzdroje-tbs.pi

Specyfikacje istotnych warunk6w zam6wienia mozna uzyskac pod adresem: ul. Cicha 2 72-500

Mieddzyzdroje.

IV.4.4) Termin sk(adania wnooskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu Iub ofert: 11.06.2010

godzina 10:00, miejsce: Mi^dzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o. o. Ulica Cicha 2

72 -500 Mi$dzyzdroje Pok6j Specjalisty ds. mieszkan czynszowych.
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IV.4.5) Termin zwiqzania oferta,: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si$ uniewaznienie postepowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania srodk6w pochodza,cych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi

srodk6w z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), kt6re miaty byc przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czesci zam6wienia: nie
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