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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. T. Kościuszki 18, 

63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 7472886, faks 062 5052886. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.jtbs.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie awarii, przeprowadzanie bieżących 

napraw, wymian, konserwacji w zakresie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wod-kan-gaz w zasobach 

mieszkaniowych zarządzanych i stanowiących własność Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Jarocinie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 

usuwanie awarii, przeprowadzanie bieżących napraw, wymian, konserwacji w zakresie instalacji zewnętrznych i 

wewnętrznych wod-kan-gaz w zasobach mieszkaniowych zarządzanych i stanowiących własność Jarocińskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarocinie 2. W zakres przedmiotu umowy, wchodzą w 

szczególności następujące usługi: a) instalacje wod-kan: wymiana całości lub części instalacji, wymiana pionów, 

poziomów wraz z podejściami oraz naprawa i wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i 

wodociągowej itp. b) instalacje c.o.: naprawa i wymiana części lub całości instalacji, grzejników , zaworów oraz 

zamontowaniu nowej instalacji itp. c) instalacje gazowe:- usuwanie awarii i ich skutków rozbudowa, wymiana 

całości lub części, doszczelnienie, likwidacja zagrażających życiu i zdrowiu ludzi nielegalnych podłączeń do 

instalacji PROPON-BUTAN itp. 2. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić próbę szczelności i ponosi 

koszty odbioru wykonanych i remontowanych przez siebie instalacji. W ramach prac dot. instalacji gazowych 

obowiązkowe jest wykonanie corocznego przeglądu instalacji gazowych wraz ze sporządzeniem protokołu z 

kontroli stanu technicznego. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w 

niniejszym postępowaniu otrzymywał będzie od Zamawiającego zlecenie ustne (telefoniczne) wraz z zakresem 

danej usługi oraz wskazaniem zakresu, terminu zakończenia zadania. 4. Wykonawca, któremu zostanie zlecone 

jakiekolwiek zadanie indywidualnie uzgodni z pozostałymi wykonawcami innych branż a działającymi w tym 



samym budynku terminy ich wykonania tak by uniknąć zbędnej zwłoki w wykonywaniu czynności. 5. 

Wykonawca wskaże numer telefonu (alarmowego), który zostanie podany do ogólnej informacji, w celu 

zgłaszania awarii bądź zapobiegawczego działania w dni wolne od pracy oraz po godzinach urzędowania 

Spółki. Wszelkie podjęte kroki wynikające z tak przyjętego zgłoszenia wykonawca obowiązany jest uzgodnić z 

pracownikami Spółki.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.50.00-9, 50.00.00.00-5, 50.70.00.00-2, 50.80.00.00-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował kierownikiem budowy branży instalacyjnej posiadającym aktualne członkostwo w 

Okręgowej Izbie Budownictwa. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunku. 

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 



 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  

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

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

należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 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.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią 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 będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w szczególności w 

następujących przypadkach: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie terminu realizacji 

zamówienia w przypadku: a) zaistnienia okoliczności zawartych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania 

przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne 

dla Zamawiającego. c) z powodu okoliczności siły wyższej, klęski żywiołowej np. wystąpienia zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w 

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu, ludzi lub grożącego powstaniem szkody w 

znacznych rozmiarach; z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów przede wszystkim: 



- długotrwałych opadów atmosferycznych; - ujemnych temperatur, d) jeżeli wystąpią zmiany będące 

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymanie robót przez 

Zamawiającego. 2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług. Wykonawca może zmienić 

te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, 

zwolnienie) przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą musiały 

posiadać uprawnienia nie gorsze od nich. 3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób z 

powodu nie wywiązywania się tych osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia oraz wystąpienia 

innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do realizacji usług), 

skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, warunkiem dopuszczenia 

nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego. 4) 

dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku 

gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i 

usług na przedmiot świadczenia.; 5) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych 

Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).; 6) dopuszczalne są zmiany 

postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie 

dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 7) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku 

bankowego Wykonawcy, podanego w umowie w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, na który 

następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 8) dopuszczalna jest 

zmiana umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 9) dopuszczalna jest zmiana 

Podwykonawcy - Wykonawca może zmienić Podwykonawcę na prośbę samego Podwykonawcy oraz w 

przypadku nie wywiązywania się Podwykonawcy z powierzonych mu przez Wykonawcę części przedmiotu 

zamówienia objętego przedmiotem zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.jtbs.com.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.jtbs.com.pl. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2012 

godzina 10:00, miejsce: Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. T. Kościuszki 18 63-

200 Jarocin. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Nie dotyczy. 

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 

 


