
Oświęcim: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 
Numer ogłoszenia: 241155 - 2014; data zamieszczenia: 20.11.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , 
ul. 11 Listopada 16C, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8444064, faks 33 8444064. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.otbs.eu 

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 budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia obejmuje budowę budynku jednorodzinnego wolnostojącego w stanie 
deweloperskim tj. od zewnątrz budynek wykończony fakturami zewnętrznymi (tynki) wraz ze 
stolarką zewnętrzną (okna, drzwi, brama garażowa), kompletnym orynnowaniem, 

wykończonym dachem (od wewnątrz i od zewnątrz) wewnątrz tynki i wylewki, instalacja 
elektryczna, wod- kan (bez białego montażu), instalacją gazowa, instalacją centralnego 

ogrzewania (z piecem co, kaloryferami) budowę przyłączy, uzbrojeniem terenu, kompletnym 
ogrodzeniem posesji i budową chodników na przedmiotowych działkach. Lokalizacja: 
Budynek wchodzi w skład osiedla budynków jednorodzinnych, które zostało zaprojektowane 

na terenie osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu przy ul. Malczewskiego Ogólna charakterystyka 
projektowanego budynku i dane techniczne: Budynek mieszkalny jednorodzinny, 

wolnostojący. Budynek przewidziany do realizacji będzie posiadać trzy kondygnacje 
nadziemne (parter, piętro, poddasze). Dane powierzchniowe budynku (z opisu dokumentacji): 
a) powierzchnia użytkowa 177,62 m2 b) powierzchnia zabudowy budynku 99,93 m2 c) 

kubatura budynku 567,54 m3. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje w okresie trzech lat udzielenia zamówienia uzupełniającego, 

stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego 
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.10.00-9. 

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: Okres w 
miesiącach: 6. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 
8000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu 

składania ofert. 

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 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, 
że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu na podstawie 
stosownego oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca spełnia dany 

warunek. 
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie 

pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną 
wielobranżową, odpowiadającą swym zakresem przedmiotowi zamówienia, 
(zawierającą branże elektryczną, budowlaną, sanitarną i gazową), budynku 

mieszkalnego o kubaturze min. 600 m3 i wartości co najmniej 300.00,00 zł. 
netto 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, 

że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu na podstawie 
stosownego oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca spełnia dany 

warunek. 
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który 

dysponuje co najmniej po 1 osobie zdolnej do wykonania zamówienia, 
posiadającej następujące uprawnienia: 1. Kierownik robót ogólnobudowlanych 
pełniący obowiązki kierownika budowy - branża budowlana, posiadający 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem 

z regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa, wymagane przepisami ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 
poz. 1623 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), 2. Kierownik robót elektrycznych posiadający 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 
wraz z aktualnym zaświadczeniem z regionalnej Izby Inżynierów 

Budownictwa, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), 3. 
Kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej (tzw. sanitarnej) w zakresie 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem z 
regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa, wymagane przepisami ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 

poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 

2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), 
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który 
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 
300.000PLN, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 

200.000,00PLN 

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; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególnośc i 

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; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 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. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

 

 



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

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizac j i 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 



miesięcy 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) 

Ponadto, Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Dowód wpłacenia 
wniesienia wadium. 2. Zobowiązanie wykonawcy do spełnienia odpowiednich świadczeń na 

wypadek gdyby w oznaczonym terminie ujawniły się wady fizyczne wykonanych robót i 
usług tj. dokument gwarancyjny (karta gwarancyjna lub umowa gwarancyjna) określający 

szczegółowe warunki gwarancji oraz odpowiedzialność gwaranta. W treści dokumentów, o 
których mowa w rozdz. VII pkt 2 winny znaleźć się m.in. okres gwarancji obejmujący pełny 
zakres przedmiotu zamówienia, terminy usuwania stwierdzonych wad i usterek, wskazanie 

świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta. 
Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji obejmujący pełny zakres 

przedmiotu zamówienia: minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego 
dokonanego przez Zamawiającego. 3. Wykaz podwykonawców oraz wykaz części 
zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć osobom. Zgodnie z art. 

6471 Kodeksu Cywilnego Wykonawca winien uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie 
umów z podwykonawcami. 4. Kosztorys ofertowy, 5.Formularz ofertowy 

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 - 0.80 
 2 - gwarancja - 0.20 

 

 

 

 

 



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 

Przewiduje się możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w sytuacji, gdy: 1) powstała możliwość zastosowania nowszych i 

korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż 
istniejące w chwili podpisania umowy, 2) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania 

stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej, a z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w 
przepisach prawa, w takim przypadku możliwe jest przesunięcie terminu realizacji umowy o 

czas niezbędny na uzyskanie ww. dokumentów, 3) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania 
zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 4) Wykonawca wystąpi o zmianę formy 
zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy, 5) Zamawiający dopuszcza możliwość 
dokonania zmian w zakresie prac wykonywanych w ramach danego Etapu a tym samym 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, z uwagi na zmianę limitu finansowego posiadanego 
przez Zamawiającego w danym roku budżetowym, 6) nastąpiła zmiana urzędowej stawki 

podatku od towarów i usług VAT 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.otbs.eu 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 16C, 32-
600 Oświęcim. 

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

ofert: 05.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. zo.o. ul. 11 Listopada 16C, 32-600 Oświęcim. 

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 

 


