
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
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Lipnica Murowana: Modernizacja pomieszczenia Klubu Młodzieżowego w
budynku Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie w ramach działania 413
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

Numer ogłoszenia: 88294 - 2014; data zamieszczenia: 17.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Dom Kultury , Rynek 74, 32-724 Lipnica Murowana, woj. małopolskie, tel. 14 68

52 108, faks 14 68 52 108.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kulturalipnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pomieszczenia Klubu Młodzieżowego

w budynku Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii

Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje kompleksowy

remont pomieszczenia klubu wraz z wymianą instalacji sanitarnych, elektrycznych, CO, wentylacji, stolarki

drzwiowej, wymiany posadzek, przebudowa ścianek działowych, roboty tynkowe, okładziny ścienne i podłogowe,

roboty malarskie wraz z dostawą i montażem sprzętu sportowego do ćwiczeń siłowych. Kolorystka ścian, dobór

płytek posadzkowych i ściennych, elementy wyposażenia typu oprawy oświetleniowe, gniazda instalacyjne,

wyłączniki i przełączniki instalacyjne, elementy instalacji kanalizacyjnej i CO typu grzejniki, baterie umywalkowe,

umywalki, sedesy należy uzgodnić z Zamawiającym. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający

zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu

budowy poniesie wykonawca. Wykonawca, ze względu na ograniczony dostęp do pomieszczeń objętych

przetargiem, winien każdorazowo poinformować zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej. Zgłoszenia

należy dokonać, co najmniej jeden dzień wcześniej przed planowaną wizją, bezpośrednio do Gminnego Domu

Kultury w Lipnicy Murowanej pod numer (14) 68-52-108 lub do osoby upoważnionej do kontaktów wskazanej w

niniejszej SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja techniczno - budowlana,
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specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, wykaz sprzętu sportowego do ćwiczeń

siłowych, wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Materiały, które zostaną wbudowane, powinny spełniać

wymogi zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, powinny być fabrycznie nowe i

odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie

z art. 10 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom

określonym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Podane w dokumentacji projektowej

nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku

materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, znakiem towarowym,

patentem bądź pochodzeniem, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach

techniczno/eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. Ciężar udowodnienia, że

materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na

składającym ofertę. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić karty katalogowe z rysunkami i

opisem technicznym oraz certyfikaty lub aprobaty urządzeń zastosowanych, aby Zamawiający mógł ocenić

równoważność tych urządzeń. Wykonawca proponujący urządzenia równoważne powinien wykazać, że

proponowane urządzenia charakteryzują się nie gorszymi parametrami od przyjętych w dokumentacji

projektowej. Urządzenia równoważne muszą pracować w tej samej technologii, co urządzenia określone w

dokumentacji. Zamiana materiałów nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 37.44.00.00-4.

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: 01.09.2014.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące

złotych i 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, co najmniej dwie roboty

budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie, każda o wartości nie mniejszej niż 50

000 zł brutto, z datami i miejscami wykonania oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty
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zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy wykażą, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają

uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie

kierowania robotami budowlanymi, tj.: kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz osoby, posiadające uprawnienia

budowlane o następujących specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wraz z informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami oraz załączą oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Zamawiający dopuszcza łączenie

funkcji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy wykażą, że: a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 100 000

PLN; b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 100 000 PLN.

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;
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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.

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:

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej

niż  3  miesiące przed upływem terminu składania ofert  albo składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie 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;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.  24 ust.  1  pkt  4-8
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ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  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 niż 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 10 i 11

ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  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 zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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;

nie  orzeczono  wobec niego  zakazu ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6

miesięcy  przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

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  -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo
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zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 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) Wszystkie dokumenty i oświadczenie wymienione w dz. V pkt 1, 2, 3.(jeżeli dotyczy). 2) pełnomocnictwo,

jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie (konsorcja, spółki

cywilne) zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.23 ust. 1 i 2 ustawy lub w imieniu wykonawcy, (jeżeli ofertę i

załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć

stosowne pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby ujawnioną w rejestrze lub ewidencji), pełnomocnictwo

musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy

lub podmiotów występujących wspólnie; 3) formularz ofertowy 4) zestawienie elementów scalonych przedmiaru

robót na załączniku Nr 10 do SIWZ. 5) dowód wpłaty wadium; 6) zaakceptowany wzór umowy; 7) wykaz

dokumentów, które wykonawca zastrzega, jako niejawne dla innych uczestników postępowania i osób trzecich

(poza członkami komisji przetargowej), stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że

nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4

ustawy;

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.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

Zmiana umowy możliwa będzie w szczególności, gdy strony umowy wyrażą zgodną wolę w tym zakresie i

wystąpi, co najmniej jedna z następujących okoliczności 1) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca Wykonawcy

wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania

niniejszej umowy o czas, w jakim siła wyższa uniemożliwiała wykonanie obowiązków Stron 2) wystąpi brak na

rynku dostępnych towarów lub materiałów służących do ich wytworzenia, oferowanych w ofercie Wykonawcy,
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które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego

określone w SIWZ lub wystąpią inne obiektywne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę

świadczenia określonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie

przedmiotu zamówienia lub sposobu świadczenia albo terminu wykonania umowy (o czas trwania ww.

okoliczności), bądź też wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w umowie 3) wystąpi konieczność

zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Wykonawcy lub ze strony

Zamawiającego) lub nastąpi zmiana podwykonawcy, kierownika budowy albo inspektora nadzoru 4) wystąpi

konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wykonania umowy, a których nie dało się

przewidzieć w chwili zawarcia umowy 5) wystąpi zmiana stawek celnych lub podatkowych powodująca, że

wykonanie zobowiązania wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana

wynagrodzenia 6) wystąpi zmiana przepisów prawa, powodująca, że wykonanie zobowiązania wiąże się z

rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.kulturalipnica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego

Lipnica Murowana 74, w godzinach urzędowania Zamawiającego lub pocztą zgłaszając zapotrzebowanie na

adres: Gminny Dom Kultury 32-724 Lipnica Murowana 74..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2014

godzina 09:45, miejsce: Gminny Dom Kultury Lipnica Murowana 32-724 Lipnica Murowana, Lipnica Murowana

74 I piętro.

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: Dofinansowanie projektu: Modernizacja pomieszczenia Klubu Młodzieżowego w budynku

Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

objętego PROW na lata 2007-2013.

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
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