Czerwionka-Leszczyny: REMONT BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W
SZCZEJKOWICACH
Numer ogłoszenia: 88853 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach , ul.
Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, tel. 0-32 4311634, faks 0-32
4311634.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokcl.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: REMONT BUDYNKU
WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W SZCZEJKOWICACH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje
roboty budowlane w budynku Wiejskiego Domu Kultury, związane z wymianą stolarki
okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej i odgromowej ściany, przebudowa fragmentu
wewnętrznej instalacji gazowej, remont konstrukcji dachu i pokrycia starej części budynku..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.11.00-5,
45.26.12.00-6, 45.26.12.10-9, 45.26.19.10-6, 45.26.25.22-6, 45.31.51.00-9, 45.31.61.00-6,
45.33.30.00-0, 45.42.11.31-1, 45.42.11.32-8, 45.45.31.00-8.
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: Okres w
dniach: 120.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 3 500 zł. 2.
Wadium może być wniesione w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy
PZP. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: numer rachunku; 78 8454 1095 2003 0095 9164 0001, a dowód wniesienia
dołączyć do oferty. 4. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu
środków finansowych (wadium) na rachunek Zamawiającego, a nie datę obciążenia rachunku
Wykonawcy (wpłaty). Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie,
jeżeli zostanie uznany rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert. 5. Dowód
wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty. 6. W przypadku wniesienia wadium w
innej formie niż w pieniądzu kserokopię dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z
oryginałem należy załączyć do oferty, natomiast oryginał dokumentu wadialnego należy
również załączyć do oferty z tym, że w sposób umożliwiający jego złożenie i przechowanie
bez naruszania ofert w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach.
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 oświadczenie wykonawcy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej jednego zadania o
wartości co najmniej 110 000,00 zł netto obejmującego w swym zakresie
roboty budowlane związane z budową lub przebudową lub remontem budynku
zrealizowanego w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończonego.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o oświadczenie wykonawcy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował co najmniej jedną
osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o
specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla zadania objętego niniejszym



postępowaniem lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych
przepisów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

oświadczenie wykonawcy

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;

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;



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;

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.Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, a
umocowanie do działania nie wynika z dołączonych do oferty innych dokumentów, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie (umocowanie)
do podpisania i złożenia oferty. 2.Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty
akceptowalną formą wadium 3.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie - pełnomocnictwo do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału
lub kopii poświadczonej notarialnie. 4.W przypadku, gdy wykonawca polegać będzie na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż
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 wykonaniu zamówienia.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4
ustawy o zamówieniach publicznych, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmiot ten posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową tego podmiotu, wystawionej 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: 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
Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania
tych zmian zostały szczegółowo określone w istotnych postanowieniach umownych w § 18
zapisanych pkt XVII SWIZ .
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/main/index.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: CENTRUM
KULTURALNO-EDUKACYJNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH UL. 3 MAJA 36A
44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 16.05.2014 godzina 08:30, miejsce: CENTRUM KULTURALNO-EDUKACYJNE W
CZERWIONCE-LESZCZYNACH UL. 3 MAJA 36A 44-230 CZERWIONKALESZCZYNY.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

