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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290685-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Żory: Roboty budowlane
2016/S 161-290685

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Okrężna 5
Żory
44-240
Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Latos
Tel.:  +48 324356880
E-mail: sekretariat@ztkzory.pl 
Faks:  +48 324356920
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.ztkzory.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.ztkzory.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Okrężna 5, Sekretariat I Piętro
Żory
44-240
Polska
Osoba do kontaktów: Pracownicy Działu Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 324356880
E-mail: sekretariat@ztkzory.pl 
Faks:  +48 324356920
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.ztkzory.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka komunalna z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:sekretariat@ztkzory.pl
www.bip.ztkzory.pl
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Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą.
Numer referencyjny: ZP/8/2016

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Budowa dwóch budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Żorach. Budynki od 4 do 7 kondygnacji
nadziemnych, z przeznaczeniem na funkcję mieszkaniową, oraz I kondygnacją podziemną. Zamawiający
wyłącza z zakresu zamówienia budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wykonanie i dostawy:
1.stolarki okiennej i drzwiowej, w tym: zewnętrznej i wewnętrznej PCV, aluminiowej, stalowej;bram
segmentowych,parapetów zewnętrznych 2.elewacji budynków, w tym: ocieplenia wraz z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej ścian z ościeżami, płyt i ścian balkonów;wykonanie numerów policyjnych;balustrad
okiennych, balkonowych, pergoli zadaszających balkony, żaluzji drewnianych z szynami stalowymi;drabin
metalowych;obróbki dylatacji 3.placów zabaw 4.część wewnętrznych instalacji sanitarnych mieszkań- biały
montaż (umywalki, miski ustępowe wraz ze stelażami, wanny, zlewozmywaki)5.część wewnętrznych instalacji
elektrycznych mieszkań- lampy i źródła światła.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45211000
45300000
45310000
45330000
45400000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ŻORY.

II.2.4) Opis zamówienia:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4: budynek mieszkalny wielorodzinny, od 4 do 7
kondygnacji nadziemnych, z przeznaczeniem w całości na funkcję mieszkaniową, oraz I kondygnacją
podziemną, w której zlokalizowano garaże podziemne, pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie.
Parametry charakterystyczne: powierzchnia zabudowy: 1 919,40m2, powierzchnia całkowita: 17 455,74m2,
powierzchnia użytkowa mieszkań: 7 707,20m2, kubatura brutto: 60 787,49m3, ilość kondygnacji mieszkalnych:
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4-7, ilość mieszkań 135. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5:budynek mieszkalny
wielorodzinny, od 4 do 5 kondygnacji nadziemnych, z przeznaczeniem w całości na funkcję mieszkaniową,
oraz I kondygnacją podziemną, w której zlokalizowano garaże podziemne, pomieszczenia techniczne i komórki
lokatorskie. Parametry charakterystyczne: powierzchnia zabudowy: 1 752,95m2, powierzchnia całkowita: 11
315,27m2, powierzchnia użytkowa mieszkań: 5 013,19m2, kubatura brutto: 40 757,46m3, ilość kondygnacji
mieszkalnych: 4-5, ilość mieszkań 91. Szczegółowy zakres prac precyzują:dokumentacja projektowa,
projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu na budowę, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót, przedmiary robót( przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy).
Zamawiający wyłącza z zakresu zamówienia budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wykonanie
i dostawy 1.stolarki okiennej i drzwiowej, w tym zewnętrznej i wewnętrznej PCV, aluminiowej, stalowej;
bram segmentowych,parapetów zewnętrznych 2.elewacji budynków, w tym:ocieplenia wraz z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej ścian z ościeżami, płyt i ścian balkonów,wykonanie numerów policyjnych,balustrad
okiennych, balkonowych, pergoli zadaszających balkony, żaluzji drewnianych z szynami stalowymi,drabin
metalowych,obróbki dylatacji 3.placów zabaw;
4.część wewnętrznych instalacji sanitarnych mieszkań- biały montaż (umywalki, miski ustępowe wraz ze
stelażami, wanny, zlewozmywaki 5.część wewnętrznych instalacji elektrycznych mieszkań- lampy i źródła
światła.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu,

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/09/2016
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/11/2016

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/09/2016
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
44-240 Żory ul. Okrężna 5, Parter Sala Narad.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Pzp.
2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt .5 i .6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8) Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu
oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

mailto:odwolania@uzp.pl
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12) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.
13) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
14) W sprawach nie uregulowanych w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art.
179 – 198g Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/08/2016

mailto:odwolania@uzp.pl
www.uzp.gov.pl

