Malbork: Remont świetlicy w miejscowości Kraśniewo, gm. Malbork
Numer ogłoszenia: 455262 - 2012; data zamieszczenia: 16.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia, ul. Ceglana 7,
82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 055 6472807, faks 055 6472807 w. 10.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugmalbork.mojbip.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy w miejscowości Kraśniewo,
gm. Malbork.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont budynku świetlicy, o
następującym zakresie robót: Roboty rozbiórkowe Roboty zadaszeniowe Roboty w zakresie nawierzchni
dróg dla pieszych Wykonywanie konstrukcji dachowych Wykonywanie pokryć dachowych Kładzenie
rynien Roboty przy wznoszeniu rusztowań Wyrównywanie podłóg Betonowanie bez zbrojenia Remont
starych budynków Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Montaż instalacji piorunochronnej
Instalowanie drzwi i okien Kładzenie płytek Roboty malarskie Roboty elewacyjne Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.22.32.20-4, 45.23.32.53-7, 45.26.11.00-5,
45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.26.21.00-2, 45.26.23.21-7, 45.26.23.50-9, 45.26.26.90-4, 45.31.12.00-2,
45.31.23.11-0, 45.42.11.30-4, 45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8, 45.44.30.00-4.
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: 15.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajcy wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych)
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

oświadczenia oferenta o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) (SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA)



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

oświadczenia oferenta o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) (SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA) Warunek zostanie
uznany za spełniony wówczas gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować
następującymi osobami: przynajmniej jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika
budowy, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane Uwaga: Zamawiający, określając
wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające
im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane (Dz. U z 2006r nr 156,poz.1118 ze zm) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2008r
nr 63, poz. 394)



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

oświadczenia oferenta o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) (SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA) Warunek zostanie
uznany za spełniony wówczas gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować
następującymi osobami: przynajmniej jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika
budowy, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane Uwaga: Zamawiający, określając

wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające
im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane (Dz. U z 2006r nr 156,poz.1118 ze zm) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2008r
nr 63, poz. 394)


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

oświadczenia oferenta o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) (SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA) wykazu osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) (SPEŁNIA-NIE
SPEŁNIA) oświadczenia że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 4 do SIWZ) (SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA) Warunek
zostanie uznany za spełniony wówczas gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponować następującymi osobami: przynajmniej jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki
kierownika budowy, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Uwaga: Zamawiający,
określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2006r nr 156,poz.1118 ze zm) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U z 2008r nr 63, poz. 394)



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

oświadczenia oferenta o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) (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. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
należy przedłożyć:



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


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

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: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://ugmalbork.mojbip.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na stronie internetowej:
http://ugmalbork.mojbip.pl/ lub w siedzibie Zamawiajacego, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork pok. Nr 11.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 04.12.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego w pok. 11.
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: Dodatkowych informacji można uzyskać: Wojciech Łukasiewicz tel.: (0-55)647-28-07 w. 17,
e-mail: sekretarz@gmina.malbork.pl.
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

