
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

bip.ktbs.pl 

 

Kołobrzeg: Wybudowanie zespołu 2 budynków mieszkaln ych 

wielorodzinnych po 44 lokale w ka Ŝdym wraz z infrastruktur ą 

techniczn ą w Kołobrzegu przy ul. Rybacka/Jedno ści Narodowej oraz 

pozyskanie kredytu na jej współfinansowanie.  

Numer ogłoszenia: 5695 - 2013; data zamieszczenia: 09.01.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

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

3, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3547471, faks 094 3542574. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.ktbs.pl 

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:  Wybudowanie zespołu 2 budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych po 44 lokale w kaŜdym wraz z infrastrukturą techniczną w Kołobrzegu przy 

ul. Rybacka/Jedności Narodowej oraz pozyskanie kredytu na jej współfinansowanie.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

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

wybudowanie zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na potrzeby budownictwa 

socjalnego i komunalnego w Kołobrzegu przy ul. Rybackiej/Jedności Narodowej wraz z infrastrukturą 

techniczną i zagospodarowaniem terenu (w tym miejsca parkingowe, drogi wewnętrzne, chodniki oraz 

teren zielony) oraz pozyskanie kredytu na jej współfinansowanie. Teren planowanej inwestycji 

zlokalizowany jest na działkach 159 (powstałej po scaleniu działek 22/14, 31/2, 55/1) i 27 w obrębie 10 przy 

ul. Rybackiej i Jedności Narodowej w Kołobrzegu. Zaprojektowana ilość mieszkań - 44 lokale mieszkalne w 

kaŜdym budynku o łącznej powierzchni uŜytkowej mieszkań 3.633,96 m2 oraz miejsca postojowe na 

samochody w liczbie 53. Zakres robót naleŜy wykonać zgodnie z projektem, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót wg przedmiaru robót, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
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Projekt budowlano - wykonawczy dostępny jest na stronie internetowej zamawiającego http://bip.ktbs.pl lub 

do nabycia po wcześniejszym zamówieniu SIWZ za odpłatnością. Dla terenu objętego projektem brak 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość objęta jest decyzją nr 00545/2012 

zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę/rozbiórkę z dnia 04.09.2012r. - 

załącznik do SIWZ nr 12. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów będących 

przedmiotem zamówienia opisane są w projekcie budowlano - wykonawczym. Zamawiający oczekuje 

zaproponowania zasad współfinansowania zamówienia według poniŜszych wymagań. a) Wykonawca jest 

zobowiązany zaproponować Zamawiającemu bank, który udzieli mu kredytu długoterminowego na 

współfinansowanie przedmiotu zamówienia, z którym to Zamawiający zawrze umowę kredytową na 

warunkach przedstawionych w ofercie. Zamawiający nie dopuszcza innej formy finansowania 

przedmiotowego zadania poza kredytem długoterminowym. b) Wysokość kredytu długoterminowego w 

kwocie 11.075.088,00 PLN (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt osiem 

złotych i 00/100) na finansowanie inwestycji w wartościach brutto. c) Wykonawca przedstawi w ofercie 

dokument z banku lub promesę dedykowaną wprost zamawiającemu, wystawioną przez bank określającą 

gotowość banku do udzielenia kredytu długoterminowego, który musi zawierać: 1/ zapewnienie udzielenia 

kredytu lub promesę bankową, 2/ termin kredytowania min. 15 lat, max. 25 lat, 3/ koszt uruchomienia i 

obsługi kredytu - jeŜeli takowy wystąpi, 4/ wartość marŜy banku podanej w punktach procentowych, która 

będzie składową oprocentowania ponad WIBOR 3M, 5/ przewidywana moŜliwość wcześniejszej spłaty 

kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji, 6/ sposoby zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco, hipoteka 

na nieruchomości Zamawiającego, cesja ubezpieczenia, poręczenie Miasta Kołobrzeg, 7/ odsetki będą 

płacone od kapitału pozostającego do spłaty, uwzględniającego spłatę kolejnych rat kapitałowych w tym 

ewentualną nadpłatę kapitału oraz całkowitą spłatę, w okresach miesięcznych, 8/ projekt - draft umowy 

kredytowej 9/ zamawiający poza kosztem odsetkowym nie przewiduje jakichkolwiek innych kosztów jak np. 

prowizje i opłaty, ubezpieczenia. 10/ oprocentowanie będzie oparte na stawce WIBOR 3M plus marŜa 

banku, o której mowa w pkt.4/ 11/ przyjmuje się, iŜ miesiąc ma 30 dni a rok 360 dni. 12/ karencję w spłacie 

kapitału wynoszącą 36 miesięcy - włącznie tj. kapitał będzie spłacany w miesięcznych ratach począwszy od 

37 miesiąca. d) Zamawiający po pisemnym wskazaniu Wykonawcy z którego banku będzie korzystał w 

ramach udzielenia Zamawiającemu kredytu długoterminowego, udostępni wskazanemu bankowi wszelkie 

dokumenty niezbędne do ustalenia i potwierdzenia zdolności kredytowej Zamawiającego, e) Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty przyznanego przez Bank kredytu długoterminowego, bez 

podania przyczyny.. 

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

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki temu 

samemu wykonawcy, jeśli zaistnieją przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych do wysokości nie przekraczającej 50 % zamówienia podstawowego. Zamawiający udzieli 
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zamówienia dodatkowego z wolnej ręki temu samemu wykonawcy, w sytuacjach przewidzianych w art. 

67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.30.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 

45.40.00.00-1. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 34. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający przewiduje konieczności wniesienia wadium. Wykonawca 

najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, musi wnieść wadium: w 

wysokości wynoszącej kwotę: 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). KaŜda oferta musi 

być zabezpieczona wadium, które moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - 

pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; - 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. z 2007 

r. Nr 42, poz. 275 z późni. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek 

bankowy KTBS Sp. z o.o. w banku Pekao S.A. 18 1240 6508 1111 0000 5404 7408 tytułem: wadium - 

Wybudowanie zespołu 2 budynków mieszkalnych w Kołobrzegu ul. Rybacka/Jedności Narodowej. Wadium 

wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium musi być wniesione 

przed upływem terminu składania ofert i obejmuje cały okres związania ofertą. Przy wnoszeniu wadium w 

pieniądzu wykonawca winien wskazać numer rachunku bankowego, na który naleŜy dokonać zwrotu 

wadium. Dowód wniesienia wadium naleŜy załączyć do oferty: - kopię dokumentu (dowód wpłaty 

pieniądza). W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje 

termin uznania kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego, przy czym kwota wadium winna znaleźć się 

na rachunku bankowym przed terminem składania ofert. - oryginał dokumentu (inny niŜ forma pieniądza) 

dodatkowo, w oddzielnej kopercie oznaczonej napisem WADIUM, a kserokopię tego dokumentu 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączy do oferty. Zamawiający zwraca wadium wszystkim 

Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z 

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 
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III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki: 1) posiadają 

uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności stanowiących przedmiot 

zamówienia, jeŜeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają 

niezbędna wiedzę i doświadczenie; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i pozostającymi do dyspozycji Wykonawcy; 4) 

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; oraz nie 

podlegają wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 P.z.p. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeŜeli 

Wykonawca wykaŜe, doświadczenie w realizacji zamówienia z zakresu budowy budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych lub zamieszkania zbiorowego o wartości nie mniejszej niŜ 

5.000.000,00 zł brutto na kaŜde zamówienie. Wykonawca musi wykazać, Ŝe w okresie ostatnich 

pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie - wykonał analogicznie co najmniej 2 

budowy odpowiadające swoim rodzajem i wartością budowie stanowiącej przedmiot niniejszego 

zamówienia - o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł brutto na kaŜdą budowę, oraz wykonał w 

tym okresie co najmniej 40 mieszkań wykończonych pod klucz. (Wykaz wykonanych co najmniej 

2 zamówień z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów na formularzu 

stanowiącym załącznik do SIWZ nr 5). NaleŜy przedłoŜyć równieŜ dokumenty potwierdzające, Ŝe 

roboty te zostały wykonane naleŜycie np. referencje lub protokół odbioru prac w ilości co najmniej 

2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do 

wykonywania zamówienia innych podmiotów niezaleŜenie od charakteru prawnego łączącego go 

z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Niedostarczenie pisemnego zobowiązania tych podmiotów skutkować będzie odrzuceniem oferty 

z zastrzeŜeniem art.26 ust.3 P.z.p. 

III.3.3) Potencjał techniczny  
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania 

zamówienia nie będzie przez Zamawiającego oceniany i wymagany. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, gdy wykonawca spełni wymogi dotyczące dysponowania 

osobami z odpowiednim wykształceniem, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcji budowlanych, drogowej, 

instalacji w zakresie sieci sanitarnych, instalacji w zakresie sieci energetycznych. WyŜej 

wymienieni muszą naleŜeć do odpowiednich regionalnych izb samorządu zawodowego wraz z 

wymaganymi ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

zapewniający wykonanie przedmiotu zamówienia, jeŜeli Wykonawca przedstawi do przetargu 

polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000,00 PLN Przy podpisaniu 

umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej dedykowaną dla danego kontraktu zgodnie z zakresem realizowanej umowy przy sumie 

gwarancyjnej nie mniejszej niŜ 2 000 000, 00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony, jeśli 

wykonawca przedłoŜy, przed podpisaniem umowy, polisę odpowiedzialności cywilnej zgodnie z 

cytowanym zakresem Ubezpieczenie dotyczy tylko i wyłącznie zadania budowy 2 budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych po 44 lokale w kaŜdym wraz z infrastrukturą techniczną w 

Kołobrzegu ul. Rybacka/Jedności Narodowej, z okresem ubezpieczenia nie krótszym niŜ okres 

realizacji kontraktu. 

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 Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� koncesję, zezwolenie lub licencję  

� wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
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ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane naleŜycie  

� 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 takŜe zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

� oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia  

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

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
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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, Ŝe wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert  

� aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 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 potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
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udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 

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 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli 

w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane od powiadaj ą 

okre ślonym wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� próbki, opisy lub fotografie  

� inne dokumenty 

Wykaz min. 2 robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy 

i doświadczenia, wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; minimum 2 

zamówienia uwzględniające wykonanie budowy budynku wielorodzinnego o min. wartości 

5.000.000,00 zł brutto na kaŜdą budowę, oraz wykonał w tym czasie co najmniej 40 mieszkań 

wykończonych pod klucz - załącznik do SIWZ nr 5. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik do SIWZ nr 1 - Zapewnienie z banku lub promesę 

dedykowaną wprost Zamawiającemu o gotowości udzielenia kredytu na sfinansowanie przedmiotu 

zamówienia w kwocie 11.075.088,00 PLN na finansowanie inwestycji w wartościach brutto - w zamkniętej i 
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zabezpieczonej przez Bank kopercie z dopiskiem Promesa kredytowa. - Kosztorys ofertowy zawierający 

wszystkie pozycje przedmiarów. Kosztorys powinien zawierać ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych 

przy zastosowaniu kalkulacji szczegółowej. Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych niezmienne przez 

cały okres realizacji zadania. 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1 - Cena - 70  

2 - Koszt kredytu bankowego (w tym koszt uruchomienia 5% i wartość marŜy 20%) - 25  

3 - Pozostałe (okres spłaty udzielonego kredytu) - 5  

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: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  http://bip.ktbs.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Kołobrzeskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3 78-100 Kołobrzeg. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  24.01.2013 

godzina 09:30, miejsce: Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3 

78-100 Kołobrzeg pok. 207 sekretariat. 

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

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

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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