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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
http://www.bip.zbaszyn.pl/

Zbąszyń: Rewitalizacja budynku przychodni - rozbudowa i przebudowa
części pomieszczeń na potrzeby biblioteki i sali multimedialnej przy ul.
17 Stycznia w Zbąszyniu
Numer ogłoszenia: 189095 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zbąszyńskie Centrum Kultury , ul. Powstańców Wlkp. 12, 64-360 Zbąszyń, woj.
wielkopolskie, tel. 068 3847945, faks 068 3847946.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zck.org.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja budynku przychodni - rozbudowa
i przebudowa części pomieszczeń na potrzeby biblioteki i sali multimedialnej przy ul. 17 Stycznia w
Zbąszyniu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Przedmiotem zamówienia jest
realizacja inwestycji pod nazwą: Rewitalizacja budynku przychodni - rozbudowa i przebudowa części
pomieszczeń na potrzeby biblioteki i sali multimedialnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót dostępne na stronie
internetowej http://www.bip.zbaszyn.pl/. Podstawą do sporządzenia oferty jest SIWZ oraz całość
dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z projektem budowlanym,
wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną oraz wiedzą i
doświadczeniem Wykonawcy. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub
urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych
materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie
równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów co najmniej
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takich jak materiały lub urządzenia, które one zastępują. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Do ceny należy doliczyć obsługę geodezyjną wraz z mapą
powykonawczą, potwierdzoną przez właściwy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.11.13.00-1, 45.22.32.00-8, 45.33.11.00-7,
45.33.12.10-1, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3.
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: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych 00/100). Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do
wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 02.10.2013 r. do godz. 12:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy
musi być poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).2.
Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr:
38 1020 4144 0000 6302 0169 3118. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym
wyżej terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego. 3. W przypadku
wniesieniawadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Urzędu
Miejskiego w Zbąszyniu, ul. por. Żwirki 1, a poświadczoną za z zgodność z oryginałem kserokopię dołączyć
do oferty. 4. Dopuszcza się możliwość złożenia wadium wraz z ofertą - należy kopię dowodu wniesienia
wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w osobnej, oznaczonej kopercie: Oryginał dowodu
wniesienia wadium. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu na konto Zamawiającego winno mieć tytuł:
Biblioteka w Zbąszyniu. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ
zostanie wykluczony z postępowania
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, iż w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonali (zakończyli) co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie
budowy, rozbudowy lub przebudowy budynków o wartości min. 700 000,00 PLN brutto każda.
Spełnienie warunku w tym zakresie nastąpi poprzez potwierdzenie wykonania robót w sposób
należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych. Ocena spełniania
warunku zostanie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty jakie wykonawcy
zobowiązani są dołączyć do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia -wykaz zgodny ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami o
kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wymagane jest dysponowanie
osobami z uprawnieniami do pełnienia funkcji: a) kierownika budowy: uprawnienia bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 5 letnie doświadczenie jako
kierownik budowy, b) kierownika robót w branży sanitarnej: uprawnienia bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (min. 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy
lub robót); c) kierownika robót w branży elektrycznej: uprawnienia bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (min. 3
letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub robót). Spełnianie ww. warunku oceniane będzie
na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia wykonawcy (wg wzoru stanowiącego
załączniki nr 5 nr 6 do SIWZ), że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiada wymagane uprawnienienia wgformuły spełnia/nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania dostępu lub dysponowania
środkami finansowymi w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion
00/100). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i
dokumenty jakie wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia
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.
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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;



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;

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
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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;



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;
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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 oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej należy załączyć do oferty pełnomocnictwo - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
2.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia winni załączyć dokument
ustanawiającypełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Jeżeli
Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., Zamawiający, w celu
oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym
dlanależytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia dokumentów dotyczących: 1) zakresu
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę
z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Uwaga:
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie od 20 lutego 2013 r. do
20 lutego 2014 r. Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt VI.8. SIWZ może
przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót
budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie określone w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr
226, poz. 1817). W przypadku, gdy roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym
mowa w pkt VI.3.1) SIWZ zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt VI.8.SIWZ. W razie konieczności, szczególnie
gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu
wynika, że zamówienia nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie Zamawiający może
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi
były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu

SEKCJA IV: PROCEDURA
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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
wykaz zmian zamieszczono w § 11 wzoru umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.zbaszyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Zbąszyniu ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń (pok.29).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2013
godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Zbąszyniu ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń (Sekretariat).
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
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