Biała, dnia 26 marca 2014r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zaprojektowanie oraz wybudowanie zje żdżalni basenowej 1-torowej na k ąpielisku miejskim
w Białej
Numer ogloszenia: 102148 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014
Zamieszczanie og łoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Kultury w Bia łej „ Ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała, woj.
opolskie, tel. 77 438 70 26, faks 77 438 70 26.
o

Adres strony internetowej zamawiaj ącego: www.gckbiala.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.!) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: Zaprojektowanie oraz wybudowanie
zjeżdżalni basenowej 1-torowej na k ąpielisku miejskim w Białej.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ś ci lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj )projekt + wykonawstwo) zadania
inwestycyjnego: Zaprojektowanie oraz wybudowanie zje żdżalni basenowej 1-torowej na k ąpielisku
miejskim w Białej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie
funkcjonalno- użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Zaleca si ę wykonawcom
przeprowadzenie szczegó łowej wizji lokalnej miejsca wykonywanych robót w celu uzyskania
informacji niezb ędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Ka żdy z Wykonawców ponosi
pełna odpowiedzialno ść za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu
miejsca wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Roboty nale ży wykonać zgodnie ze sztuką
budowlaną, dokumentacj ą techniczną oraz przedmiarami robot oraz poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego. 5. Wszelkie prace na wysoko ściach należy wykonać z podno śnika
(zwyżki) z zabezpieczeniem, rusztowania z zabezpieczeniem lub w inny uzgodniony z inspektorem
nadzoru. Zawsze z nakryciem g łowy. 6. Osoby wykonuj ące prace na wysoko ści muszą posiadać
odpowiednie badania wysoko ściowe. 7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ębnej
zapłacie i przyjmuje si ę, ze jest włączony w cenę kontraktową. 8. Przed rozpoczęciem Wykonawca
powinien ubezpieczyć realizacj ę zamówienia od ryzyk zwi ązanych z wykonywanymi pracami. 9.
Każdy rodzaj robot, w którym znajd ą się zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru materia ły,
wykonawca wykonuje na własne ryzyko.
11.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:
• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówień uzupełniaj ących
• Zamawiaj ący przewiduje udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących do warto ści 20% warto ści
zamówienia podstawowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6.
11.1.6) Wspólny Siownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7.
11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty cz ęściowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
20.06.2014.

Zakończenie:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.!) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiaj ący nie wymaga wniesienia wadium
111.2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
111.3.2) Wiedza i do świadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe łniania tego warunku
Posiada do świadczenie wyrażaj ące się tym, że w okresie ostatnich pi ęciu lat przed
upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 2. roboty budowlane
polegaj ące na budowie zje żdżalni wodnych o warto ści min. 50 000 zł brutto każda
wraz z potwierdzeniem, że roboty te zosta ły wykonanie zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej prawidłowo ukończone.
o

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe łniania tego warunku
Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadaj ącymi
odpowiednie uprawnienia: - kierownik robót konstrukcyjno- budowlanej, - kierownik
robót instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodoci ągowych i kanalizacyjnych, - kierownik instalacyjny w zakresie
sieci, instalacji i urz ądzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. (podstawa prawna:
art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.7.1994 r., - Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 ze zm.) UWAGA: Ilekro ć Zamawiaj ący wymaga okre ślonych uprawnień
budowlanych na podstawie aktualnie obowi ązuj ącej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
rozumie przez to równie ż odpowiadaj ące im ważne uprawnienia budowlane, wydane
na podstawie uprzednio obowi ązuj ących przepisów prawa lub odpowiednich
przepisów prawa pa ństw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub pa ństw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wspólnym
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy
nabyli prawo do wykonywania okre ślonych zawodów regulowanych lub okre ślonych
działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w
ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

111.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE ŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
111.4.1) W zakresie wykazania spe łniania przez wykonawc ę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spe łnianiu warunków udzia łu w post ępowaniu należy
przedłożyć :
o

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi ęciu lat przed up ływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia dzia łalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju i warto ści, daty i miejsca wykonania oraz z za łączeniem dowodów dotycz ących
najważniejszych robót, okre ślaj ących, czy roboty te zosta ły wykonane w sposób należyty
oraz wskazuj ących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które b ędą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególno ści
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrol ę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykszta łcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynno ści, oraz informacj ą o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia, posiadaj ą
wymagane uprawnienia, je żeli ustawy nakładaj ą obowiązek posiadania takich uprawnie ń;
111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć :
o

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, je żeli odrębne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcze śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udzia łu w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

111.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania
potwierdzaj ący, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcze śniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udzia łu w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, op łat, składek na ubezpieczenie spo łeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz łożenie
na raty zaległych płatno ści lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji w łaściwego
organu - wystawiony nie wcze śniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udzia łu w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si ę o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo sk ładania ofert;
111.4.4) Dokumenty dotyczące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów nale żących do tej samej grupy kapita łowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5)
1) Wypełniony formularz ofertowy - za łącznik nr 1 do SIWZ; 2) Parafowany wzór umowy załącznik nr 7 do SIWZ (parafowany); 3) Pe łnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w
przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegaj ących si ę wspólnie o udzielenie
zamówienia;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.!) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.!.!) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Iy.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Iy.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Iy.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Warunki umowy b ędą zgodne z warunkami okre ślonymi w pkt. III niniejszej SIWZ, przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie ń Publicznych oraz przepisami Kodeksu
Cywilnego. Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowi ący załącznik nr 7 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Umowa zostanie zawarta na podstawie z łożonej
oferty Wykonawcy. 2. W razie nienale żytego wykonania robót lub powstania szkody z winy
Wykonawcy, zobowi ąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty
nienależytego wykonania zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 3. O terminie i miejscu
zawarcia umowy Zamawiaj ący zawiadomi wybranego Wykonawc ę odrębnym pismem!
telefonicznie. 4. Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osob ę posiadaj ącą
pełnomocnictwo do wszelkich czynno ści związanych z zawieraniem umowy na zasadach
wynikaj ących z przepisów Kodeksu cywilnego. Pe łnomocnictwo powinno zawierać zakres
czynności osoby wyznaczonej i czas jego dzia łania. 5. Zamawiaj ący przewiduje mo żliwość
dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następuj ące okoliczno ści: 1) wystąpiła konieczno ść
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu
umowy, 2) zmiana podatku od towarów i us ług VAT, 3) konieczno ść zmiany terminu wykonania
zamówienia na skutek: a) wyst ąpienia warunków atmosferycznych niepozwalaj ących na wykonanie
przedmiotu umowy ze wzgl ędów technologicznych, co mo że mieć wpływ na jako ść wykonania,
trwałość i zachowanie okresu gwarancji, b) wyst ąpienia robót dodatkowych, c) wyst ąpienia kolizji z
niezinwentaryzowanymi sieciami, d) konieczno ści przeprowadzenia prac archeologicznych, e)
konieczno ści przeprowadzenia innych prac niezidentyfikowanych f) przed łużaj ącego się
oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp. g) dzia łania siły wyższej, 4) zmiana
warunków finansowania zamówienia, 5) zmiana na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót. 6) rezygnacji z cz ęści robót, 7) zmiany w kolejno ści i terminach wykonania robót, 8) zmiany
podwykonawców, 9) w wypadku zmian formy zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy,
zgodnie z art. 149 ustawy. 6. Zmiana lub rezygnacja podwykonawcy z robót lub wprowadzenia
nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty- mo że nastąpić za
pisemną zgodą Zamawiaj ącego. Wykonawca wyst ąpi z takim wnioskiem do Zamawiaj ącego; w
przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdza ł spełnienie przez
Wykonawc ę opisanych warunków udzia łu w postępowaniu, nowy podwykonawca/ wykonawca
samodzielnie musi spe łnić warunki udziału w postępowaniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Zmiany postanowie ń zawartej umowy b ędą
dokonane, za zgod ą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.

Iy.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Iy.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków
www.bip.gckbiala.pl
zamówienia:
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem: Gminne Centrum
Kultury w Białej ul. Prudnicka 35 48-210 Biała Pokój nr 102.
Iy.4.4) Termin skiadania wniosków o dopuszczenie do udzialu w post ępowaniu lub ofert:
10.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Gminne Centrum Kultury w Bia łej ul. Prudnicka 35 48-210
Biała Pokój nr 102.
Iy.4.5) Termin zwi ązania ofertą : okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu sk ładania ofert).

Iy.4.17) Czy przewiduje si ę unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania ś rodków pochodz ących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa czionkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mialy by ć przeznaczone na
sfinansowanie całości lub częś ci zamówienia: nie

Gminne Centrum Kultury
wia j
UI.PrucJnjck 35, 48-210 BI
NIP 755-18-50229
tel 77 4387026

Rafałyagosz

