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Tyikie Towarzyrtwo Budownlctwa Spoteczrwgo Sp. i o.o.

Tychy, 04 czerwca 2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartosci nie przekraczaj^cej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieh publicznych

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
,,Demontaz instalacji gazowej do podgrzewania cieptej wody uzytkowej
oraz wykonanie nowej instalacji do dostarczania cieptej wody uzytkowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Kochanowskiego 1-3 w Tychach"
znak post$powania: 4/2013/RB
I.

Nazwa i adres Zamawiajqcego

Nazwa Zamawiajacego: Tyskie TBS Sp. z o.o.; REGON: 273662488; NIP: 646-23-12-814; adres:
ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy; strona internetowa: www rm.<; , n v p:; e-mail: ;ni:i> w^>nh-- iv<:hy n;
tel: 032 227 03 70; fax: 032 219 00 20.
II.

Tryb udzielenia zam6wienia publicznego oraz miejsca, w kt6rych zostato zamieszczone
ogtoszenie o zam6wieniu
Postepowanie o udzieianie zam6wienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2010.113.759 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa. oraz akt6wwykonawczych do ustawy.
III. Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona b^dzie specyfikacja istotnych warunk6w
zam6wienia
Strona internetowa, na kt6rej bedziezamieszczona SIWZto ,.y^ , , , ; , : , j , .
IV. Opis przedrniotu zam6wienia z podaniem informacji o mozliwosci sktadania ofert czesciowych
Przedmiot zam6wienia jest realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania: demontaz instalacji
gazowej do podgrzewania cieptej wody uzytkowej oraz wykonanie nowej instalacji do dostarczania cieptej
wody uzytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kochanowskiego 1-3 w Tychach
polegaja_cego na zaprojektowaniu i zrealizowaniu rob6t budowlanych w oparciu o zata_czony Program
funkcjonalno-uzytkowy i obejmuje wykonanie:
a) koncepcji projektowej - 3 egzemplarze.
b) dokumentacji projektowej:
=> projektu budowlanego wraz z informacja. dotycza,ca. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 4
egzemplarze.
=> zapis catosci opracowania na nosniku elektronicznym ftrtyta cD) - 1 egzemplarz (koncepcja,
dokumentacja projektowa w formacie dwg, pdf, doc.
c) wszelkich rob6t budowlanych w zakresie podanym w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SIWZ, zgodnie
z dokumentacja. projektowa. oraz obowlqzujqcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztukq
budowlana^.
d) wszelkich niezbednych prac z uwzglednieniem poniesienia wszelkich optet administracyjnych
koniecznych do realizacji rob6t obj0ych zam6wieniem.
e) dokumentacji powykonawczej.
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f) sprawowanie nadzoru autorskiego.
g) uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych wtym pozwolenia na budow$.
Szczeg6towy opis przedmiotu zam6wienia zawiera Program funkcjonalno-uzytkowy wraz zata,cznikami
(zatacznik nr 12 do SIWZ).
Zamawiaja_cy zaktada mozliwosc dokonania wizji lokalnej obiektu obj^tego zam6wieniem publicznym. Termin
wizji lokalnej obiektu nalezy ustalic z osobami wskazanymi przez Zamawiaja_cego do kontaktu z oferentami
(CzescXIIISIWZy
CPV: 74.23.20.00-4 (Ustugi inzynieryjnewzakresie projektowania, 45.00.00.00-7 (Roboty budowlane),
45.30.00.00-0 (Roboty w zakresie instalacji budowlanych), 45.40.00.00-1 (Roboty wykoriczeniowe w
zakresie obiekt6w budowlanych), 45.21.10.00-9 (Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego), 45.33.00.00-9 (Hydraulika i roboty sanitarne).
Dokumentacja projektowa ma byc wykonana dla wszystkich 88 lokali mieszkalnych znajdujqcych si$ w
budynku przy ul. Kochanowskiego 1-3. Wykonanie rob6t budowlanych b$dzie dotyczyto 78 lokali
mieszkalnych, w kt6rych zamontowane sa,gazowe podgrzewacze wody.
Zamawiaja,cy nie dopuszcza sktadania ofert cz^sciowych.
V. Oferty wariantowe
Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofertwariantowych.
VI. Termin wykonania zam6wienia
Do 25 wrzesnia 2013r. klatka schodowa 1C, do 30 listopada 2013r. klatka schodowa 1A, 1B, 1D, 1E,
3A, 3B, 3C, 3D, 3E.
VII. Warunki udziatu w post^powaniu, opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunk6w
1 . Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunk6w:
1) uprawnienia do wykonania okreSlonej dziaJalnosci lub czynno&ci, jezeli przepisy prawa naMadaja.
obowia,zek posiadania takich uprawnien.
opis sposobu dokonywania oceny speJnienia teqo warunku
na podstawie oswiadczenia.
2) wiedza i doswiadczenie.
opis sposobu dokonvwania ocenv spetnienia teqo warunku
a) w zakresie wykonania projekt6w:
ocena spetnienia warunku b$dzie dokonana wg formuty spetnia-nie spehiia. Spehiia oznacza, ze
wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, zrealizowat co najmniej 1 zam6wienie
polegaja,ce na wykonaniu dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budow? w
zakresie demontazu instalacji gazowej do podgrzewania cieptej wody uzytkowej oraz wykonanie
nowej instalacji do dostarczania cieptej wody uzytkowej z podaniem daty i miejsca wykonania oraz
zatqczeniem dokument6w, potwierdzajqcych, ze ustugi te zostaty wykonane nalezycie.
b) w zakresie rob6t budowlanych:
ocena spetnienia warunku b$dzie dokonana wg formuty spetnia-nie spetnia. Spefriia oznacza, ze
Wykonawca w okresie ostatnich pi^ciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonat, co najmniej 1 zadanie
odpowiadaja,ce swoim rodzajem przedmiotowi zam6wienia, tj. wykonatdemontaz instalacji gazowej
do podgrzewania cieptej wody uzytkowej oraz wykonat nowa, instalacj? do dostarczania cieptej
wody uzytkowej z podaniem daty i miejsca wykonania oraz zata,czeniem dokument6w,
potwierdzaja_cych, ze roboty te zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukortczone (np. referencje, protok6t bezusterkowego odbioru).
3) potencjat techniczny.
opis sposobu dokonvwania oceny spetnienia tego warunku
na podstawie oswiadczenia
4) osoby zdolne do wykonania zam6wienia.
opis sposobu dokonvwania ocenv spetnienia tego warunku
ocena spetnienia warunku bedzie dokonana wg formuty spetnia-nie spetnia. Spetnia oznacza, ze
Wykonawca dysponuje i przekaze do wykonania przedmiotowego zam6wienia nast^puja,ce osoby:
a) w zakresie projektowania:
osob$ - wymagane uprawnienia do projektowania i minimum 3 lata doswiadczenia zawodowego w
branzy:
=> instalacyjnej w zakresie siea", instalacji i urza,dzen cieplnych i gazowych.
b) w zakresie rob6t budowlanych:
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osob? petniqca. funkcj? kierownika budowy - wymagane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri cieplnych, gazowych.
5) sytuacja ekonomiczna i fmansowa.
opis sposobu dokonvwania oceny spetoienia tego warunku
ocena spetaienia warunku bedzie dokonana wg formuty spetaia-nie spefriia. Spetnia oznacza, ze
Wykonawca posiada optecona_ polis? a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaja_cy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia, do kwoty co najmniej odpowiadaja^cej cenie ofertowej.
2. Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zam6wienia lub zdolnosciacn finansowych innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru
prawnego tqczqcych go z nimi stosunk6w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest udowodnic
zamawiajqcemu, iz b$dzie dysponowat zasobami niezb$dnymi do realizacji zam6wienia, w szczeg6lnosci
przedstawiaja,c w tym celu pisemne zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji
niezb$dnych zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam6wienia.
3. Wykonawcy moga. wsp6lnie ubiegac si? o udzielenie zam6wienia:
a) Wykonawcy ustanawiaja. pehiomocnika do reprezentowania ich w post^powaniu o udzielenie
zam6wienia albo reprezentowania w post$powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego;
b) przepisy ustawy dotycza_ce Wykonawcy stosuje si? odpowiednio do tychze Wykonawc6w;
c) w zakresie wymog6w okreslonych w Cz^sci X ust. 1 SIWZ Wykonawcy muszaJqcznie spetaic dane
kryterium oraz dla Cz$sci Xl ust. 1 SIWZ za^czyc dokumenty ^cznie spehiiaja,ce wymagania
Zamawiaja,cego;
d) kazdy z Wykonawc6w musi indywidualnie dla Cz$sci Xl ust. 2 SIWZ zataczyc dokumenty spetniaja,ce
wymagania Zamawiaja,cego;
e) jezeli oferta Wykonawc6w zostanie wybrana, Zamawiaja,cy bedzie zqda^ przed zawarciem umowy w
sprawie zamowienia publicznego przedtozenia mu umowy regulujqcej wspc4prac? tych Wykonawc6w.
VIII. Wymagania dotycza,ce wadium
Wykonawca obowia,zany jest wniesc wadium w wysokosci 5.000,00 zt.
IX.

Opis kryteri6w, kt6rymi Zamawiajqcy b^dzie si? kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteri6w i sposobu oceny ofert
Jedynym kryterium oceny ofertjest cena.
Cena-100%-100pkt

C

KC = —^- x 100 (max liczba punkt6w w ocenianej pozycji)
^OB

gdzie:
KC - ilosc punkt6w przyznanych Wykonawcy
Cu - najnizsza zaoferowana cena
CoB - cena zaoferowana w ofercie badanej
Zamawiaja,cy wybierze ofert? z najnizsza. cena..
X.
Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert
1. Ofert? nalezy ztozyc w siedzibie Zamawiajqcego, tj. Tyskie TBS Sp. z o.o., ul. Budowlanych 59, 43-100
Tychy, pok6j nr 213 (sekretariat, ll pietro),wterminie do 20 czerwca 2013r. do godziny 11:30.
2. Za dotrzymanie terminu ztozenia oferty uwaza si? dzieri i godzin? dor^czenia oferty Zamawiajqcemu.
3. Zamawiajqcy zwraca niezwtocznie ofert?, kt6ra zostate ztozona po terminie do sktadania ofert.
4. Przedtuzenie terminu sktadania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego uptywem.
5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwot?, jaka. zamierza przeznaczy6 na
sfinansowanie zamowienia.
6. Otwarcie ofert jest jawne i nastaj)i bezposYednio po upfywie terminu do ich skiadania.
7. Zamawiajqcy dokona otwarcia ofert w dniu 20 czerwca 2013r. o godz. 12:00 w siedzibie
Zamawiaja,cego przy ul. Budowlanych 59 w Tychach, sala konferencyjna (ll pietro).
8. Podczas otwarcia ofert podaje si? nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawc6w, a takze informacje dotyczqce
ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunk6w ptetnosci zawartych w ofertach.
9. Informacje, o kt6rych mowa w ust. 5 i 8, przekazuje si? niezwtocznie Wykonawcom, kt6rzy nie byli obecni
przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
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XI.

Termin zwia_zania oferta,

Wykonawca sktadaja,c ofert? pozostaje niq zwiqzany przez okres 30 dni licza.c od dnia upfywu terminu
sktedania ofert.
XII. lnformacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiaj3cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIII. lnformacja o zamiarze ustanowienia dynamtcznego systemu zakup6w
Zamawiaja,cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.
XIV. lnformacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
Zamawiajqcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XV. lnformacja o przewidywanych zam6wieniach uzupemiaja<cych.
Zamawiaja_cy nie przewiduje udzielania zam6wiert uzupetniajqcych.
PREZE| ZARZ^D^

CZlC
DYREKTQR d|
Mazur

Podpis kierownikaiawiaj^cego

Tyskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
tel. O 32 227-03-70, fax 032 219 00 20
NIP: 646-23-12-814
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