Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.ptbs.pl

Poznań: Przeglądy wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w zasobach Poznańskiego
Towarzystwa Budownictw Społecznego Spółka z o.o.
Numer ogłoszenia: 244864 - 2015; data zamieszczenia: 18.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ,
ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 850 83 40, faks 061 8523124.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ptbs.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeglądy wentylacji
mechanicznej i grawitacyjnej w zasobach Poznańskiego Towarzystwa Budownictw
Społecznego Spółka z o.o..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest: 1)wykonanie czynności dotyczących rocznych przeglądów 3091 punktów
wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej określonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału i w
załączniku nr 9 do niniejszego SIWZ, występujących w zasobach własnych Zamawiającego
zlokalizowanych na terenie miasta Poznania. Wykonawca przeglądy punktów wentylacyjnych
wykonywać będzie w każdym IV kwartale danego roku kalendarzowego, najpóźniej do: - 15
grudnia 2015 r. - 15 grudnia 2016 r. - 15 grudnia 2017 r. 2) przez punkt wentylacyjny na
potrzeby niniejszego postępowania rozumie się jeden lokal mieszkalny/użytkowy. 3) przyjęte
czynności do wykonania przez Wykonawcę między innymi obejmują konieczność dokonania
pomiarów i sprawdzenia: a) drożności przewodów wentylacyjnych, b) prawidłowości ciągu
przewodów wentylacyjnych (podciśnienia) przy zamkniętych i otwartych oknach w każdym

punkcie zasobów, c) ogólnego stanu technicznego (przydatność, uszkodzenia) przewodów
wentylacyjnych na całej ich długości, d) sprawdzenia sprawności zamontowanych urządzeń
wentylacyjnych nawiewno- wywiewnych, e) sprawdzenia czy występują ewentualnie inne
stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości mogące stanowić zagrożenie (np. materiały
łatwopalne, nieprawidłowe podłączenia, brak lub uszkodzone urządzenia pomocnicze jak
włazy, drabiny, ławy kominiarskie, brak zabezpieczenia przewodów kratkami
wentylacyjnymi itp.) - wymienić jakie i gdzie występują..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.54.10-6.
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: Zakończenie:
15.12.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2
900,00 zł. 2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania
ofert. 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 30.09.2015 r. do godz. 12.00. Oznacza to, że
w terminie wniesienia wadium na koncie zamawiającego muszą znaleźć się środki pieniężne,
a w przypadku innych form, oryginał dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium należy
załączyć do oferty lub złożyć w sekretariacie PTBS-u przed terminem złożenia oferty. 4. W
przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje
się datę uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie
pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: 42 1130 1088 0002 0417 0020 0001.
Na przelewie należy umieścić informację wadium- ZP-17 PN 2015- Przeglądy 6. Wadium
można wnieść w formie: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.
Nr 109, poz. 1158, z późn. zmianami). 7. Wadium będzie zwrócone w terminie i na
warunkach wskazanych w art. 46 ust 1, 1a, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. W przypadku

wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszona o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy, wskazany przez wykonawcę w formularzu ofertowym. 10. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
Pzp.
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
Spełnieniem tego warunku będzie posiadanie przez Wykonawcę kwalifikacji
mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych
oraz grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych oraz uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, w
których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnieniem tego warunku przez wykonawcę będzie załączenie do oferty
wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim rodzajem i ilościom niniejszego przedmiotu
zamówienia, z podaniem wartości, terminu rozpoczęcia i zakończenia
realizacji oraz miejsca wykonania, według załącznika nr 7 do SIWZ oraz z
załączeniem dokumentu/ów stwierdzających, że usługa/i ta została/y
wykonane należycie (referencje). W przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie, przedmiotowy warunek winien spełniać co
najmniej jeden podmiot.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Zamawiający nie określa tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa tego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Spełnieniem tego warunku będzie posiadanie przez Wykonawcę opłaconej
polisy OC, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty przez Wykonawcę.

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:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;



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:


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;



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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;

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)
1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa w
formie oryginału oświadczenie o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2.
Informacja dla potwierdzenia, czy Wykonawca, członek konsorcjum lub inny podmiot
udostępniający zasoby, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, który będzie
brał udział w realizacji części zamówienia- w związku z realizowanymi w okresie ostatnich 3

lat przed upływem terminu składania ofert robotami budowlanymi, miał lub ma: 1) przypadki
stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad w przeprowadzonej usłudze, 2)
przypadki wykonania przedmiotu umowy po terminie realizacji wynikających z umowy, 3)
przypadki zapłaty kar umownych lub utraty części/całości zabezpieczenia należytego
zabezpieczenia umowy, 4) przypadki rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od
umowy, 5) inne przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Jeżeli
Wykonawca będzie korzystał z podwykonawstwa należy podać jaki zakres prac zostanie
zlecony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 4. Dowód wniesienia wadium. 5.
Pełnomocnictwo- jeśli dotyczy.
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)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
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
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących
przypadkach i na określonych warunkach: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na
zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu,
nazwy), 2) wystąpiła konieczność zmiany osób wyznaczonych do kontaktowania się z drugą
stroną umowy, 3) Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy w przypadku zmiany: a. wysokości stawki
procentowej podatku od towarów i usług (VAT), b. wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. nr 200 poz.1679 z póź.zm). c. zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 2. W przypadku ziszczenia się
przesłanek określonych w ust.1 pkt. 3 powyżej, po złożeniu przez Wykonawcę wniosku z
udokumentowanym wzrostem kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę przy realizacji umowy i wykonujących czynności określone w
Załączniku Nr 1, Zamawiający uwzględni wzrost kosztów wymienionych w ust. 1 pkt. 3 w
taki sposób, że wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone proporcjonalnie do wzrostu
tych kosztów a okres obowiązywania niniejszej umowy może zostać odpowiednio skrócony.

Decyzję w zakresie skrócenia okresu obowiązywania umowy podejmuje Zamawiający.
Wykonawca wnioskujący o zmianę wynagrodzenia musi udowodnić Zamawiającemu
zasadność zmiany wielkości wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności
określonych w ust. 1 pkt. 3. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem
nieważności formy pisemnej, chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do
dokonania tej zmiany.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.ptbs.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poznańskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 30.09.2015 godzina 12:00, miejsce: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4- sekretariat..
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

