
Opole: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krapkowickiej 6 w 
Opolu, z przeznaczeniem na lokale komunale dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 
Gminy Opole 
Numer ogłoszenia: 83316 - 2015; data zamieszczenia: 14.04.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. 
Hallera 9A, 45-867 Opole, woj. opolskie, tel. 77 4545712, faks 77 4545712. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.otbs.opole.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z 
o.o.. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Krapkowickiej 6 w Opolu, z przeznaczeniem na lokale komunale 
dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Gminy Opole. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego przedsięwzięcia inwestycyjno-
budowlanego, polegającego na wybudowaniu budynku jednopiętrowego z użytkowym 
poddaszem (przyziemie, 1.piętro i poddasze), z 8 mieszkaniami o łącznej pow. użytkowej 
287,00m2 bez podpiwniczenia, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Krapkowickiej 6 w części 
zachodniej działki budowlanej nr 18/9 obręb 0128 Szczepanowice, będącej własnością Gminy 
Opole i w dyspozycji Zamawiającego na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Opola. 
Teren w stanie istniejącym z elementami stałej zabudowy kubaturowej przeznaczonymi do 
rozbiórki. Na każdej kondygnacji znajdują się komórki lokatorskie, przynależne do lokali 
mieszkalnych. ilość mieszkań 8, w tym:przyziemie -2 mieszkania jednopokojowe i 1 
mieszkanie dwupokojowe, I piętro - 2 mieszkania jednopokojowe i 1 mieszkanie 
dwupokojowe, poddasze - 2 mieszkania dwupokojowe. Potrzeby parkingowe zespołu 
zapewniono poprzez wydzielenie w obrysie działki 12 miejsc postojowych, w tym 8 - miejsca 
parkingowe zielone, 4 stanowiska dla NPS, utwardzone kostką. Obiekt kubaturowy na planie 
prostokątnym o wymiarach : 12,21 x 13,06 m; powierzchnia zabudowy 159,46 m2; 
powierzchnia użytkowa 344,40 m2; powierzchnia całkowita 460,47 m2; kubatura obiektu 
1.503,00 m3; powierzchnia użytkowa mieszkań 287,00 m2. Po zakończeniu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić na własny koszt świadectwo energetyczne 
budynku.. 



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.40-4, 45.11.12.00-0, 45.11.12.91-4. 

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: 
15.04.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w 
wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść 
wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 tj. w pieniądzu, w 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych,w 
gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 
mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wykonawca 
zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w 
pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku Gospodarki 
Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Opolu nr 76 2030 0045 1110 0000 0234 8950. 

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 O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy 
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej 
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, zakwaterowania zbiorowego, szkolnictwa, służby zdrowia 
lub biurowego w technologii tradycyjnej w stanie wykończeniowym wraz z 
kompleksową infrastrukturą zewnętrzną i urządzeniem terenu, o wartości 
brutto nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych (słownie złotych: jeden milion); 



przez budowę należy rozumieć wykonanie nowego obiektu budowlanego od 
podstaw tj. od wytyczenia budynku do przekazania go inwestorowi w stanie 
umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym 
zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym 
przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi o specjalności-konstrukcyjno-budowlanej,instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie kierowała 
robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami 
budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony, jeżeli 
Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie 
wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z 
wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi 
wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności - 
posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej 
niż 30% oferowanej przez wykonawcę ceny;są ubezpieczeni od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. 

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 
szczególności 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; 

• sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o 
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców 
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych 
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie 
dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – za ten okres; 

• 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. 

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; 

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; 

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 - 95 
• 2 - Warunki gwarancji - 5 

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 

2Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach 
konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: 1. działaniem siły wyższej w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego lub 2. nieterminowym, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub 3. 
wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę lub 4. opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych 
w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub 5. innymi okolicznościami niepowstałymi 
z winy Wykonawcy lub 6. koniecznością wykonania zamówień dodatkowych 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.otbs.opole.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: OTBS Sp.z 
o.o.ul.Hallera 9A 45-867 Opole w cenie 100 zł dokonując wpłaty w kasie Zamawiającego w 
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Opolu nr76 2030 0045 1110 
0000 0234 8950. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 28.04.2015 godzina 11:00, miejsce: Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o, 45-867 Opole, ul. Hallera 9A. 

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 

 
 


