
Pleszew: Remont dachu i rekonstrukcja portyku budyn ku 

mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie  

Numer ogłoszenia: 285997 - 2010; data zamieszczenia : 14.10.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. 

Fabryczna 5, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 062 7428365, faks 062 7428365. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.ptbs.pleszew.pl/ 

• Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące dynamicznego 

systemu zakupów:  NIE DOTYCZY 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Remont dachu i rekonstrukcja portyku 

budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie remontu dachu i rekonstrukcji portyku budynku mieszkalnego przy ul. 

Kaliskiej 2 w Pleszewie zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w 

załączonej do niniejszej SIWZ dokumentacji. 2. Zakres prac obejmuje: * Remont dachu - rozbiórka 

pokrycia dachu i konstrukcji dachowej, - konstrukcja drewniana dachu, - impregnacja drewna, - krycie 

dachu, - wykonanie stropu nad piętrem. * Odtworzenie pierwotnej formy narożnikowego portyku - 

roboty betonowe i murowe 3. Inwestycja realizowana będzie i rozliczana etapami: - Etap pierwszy 

obejmuje wykonanie konstrukcji dachu z zabezpieczeniem pokrycia dachu i konstrukcji budynku przed 

warunkami atmosferycznymi i musi być zakończony do 31 grudnia 2010r. - Etap drugi obejmuje 

pozostałe prace, które zostać muszą wykonane w ciągu 8 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia. 

Wraz z zakończeniem etapu drugiego nastąpi końcowe rozliczenie inwestycji. 4. Zaleca się, aby 

wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną 

odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 5. Wynagrodzenie w niniejszym 

postępowaniu będzie wynagrodzeniem kosztorysowym. 6. Informacja na temat możliwości 

powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: - 

Zamawiający dopuszcza powierzenie dowolnej części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca musi 

podać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. - Brak wskazania w 

ofercie części zamówienia i zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom 

będzie rozumiany jak oświadczenie, że wykonawca wykona zamówienie bez podwykonawców i 



skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i 

jej realizacji. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, 

zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) 

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy. 3) Ustalenia i 

decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym 

przedstawicielem Wykonawcy. 4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone 

przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 8. Ustala się okres rękojmi równy 

okresowi gwarancji wynoszący 60 miesięcy. 9. Uwaga! Ilekroć w specyfikacji technicznej, przedmiarze 

robót lub dokumentacji wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że 

za każdą nazwą jest umieszczone sformułowanie *lub równoważne*, tzn. że Wykonawca może 

przyjąć do kalkulacji artykuły inne niż wskazane pod warunkiem, że charakteryzują się one 

funkcjonalnością lub parametrami nie gorszymi niż wskazane artykuły. Wykonawca, który powołuje się 

na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.26.00.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 8. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wykonawca wnosi wadium w kwocie 8 000,00 zł w następujących 

formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego numer rachunku 62 1020 2212 0000 

5402 0285 3042 lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach lub gwarancjach 

bankowych, 2) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 

których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 

i Nr 216, poz. 1824), - sposób przekazania poręczeń lub gwarancji: Dokumenty należy złożyć w 

sekretariacie Zamawiającego (w tym przypadku do oferty należy załączyć kopie dokumentów wraz z 

potwierdzeniem odbioru) lub oryginały załączyć do oferty. - Wadium wnosi się przed upływem terminu 

składania ofert. - Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, 

następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  



o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek 

posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności wykonali w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej dwóch robót budowlanych 

polegających na wykonaniu pokrycia dachowego z dachówki o wartości minimum 100 

000,00 zł brutto każda 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności dysponują: 

- osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, - osobą posiadającą kwalifikacje do kierowania pracami 

konserwatorskimi, o których mowa w § 7 ust. 1, 2 oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 

Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także 

innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 

poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. 2004 Nr 150 poz. 1579) 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, 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, z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone 

• 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 dla wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

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 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

• inne dokumenty 

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, Wykonawca załącza do oferty kosztorys ofertowy 

sporządzony ściśle w oparciu o przekazaną dokumentację projektową 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów 

prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  



Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Pzp informacja nt. przewidywanych istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 

znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  patrz poniżej 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  

http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/spolki-gminne/pleszewskie-towarzystwo-budownictwa-

spolecznego-sp.-z-o.o./zamowienia-publiczne2.html *siedziba Zamawiającego, ul. Fabryczna 5, 63-

300 Pleszew. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

29.10.2010 godzina 12:00, miejsce: siedziba Zamawiającego - sekretariat. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej:  NIE DOTYCZY. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie 

cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 


