Małomice: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Śliwniku, gm. Małomice
Numer ogłoszenia: 300909 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małomice , Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, woj.
lubuskie, tel. 068 3769027, faks 068 3769051 w. 12.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.malomice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku świetlicy
wiejskiej w Śliwniku, gm. Małomice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Lokalizacja
obiektu : Śliwnik, działka nr 303, 67-320 Małomice, powiat żagański, woj. lubuskie. 1.2.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej, polegającej na przebudowie budynku
świetlicy wiejskiej na zewnątrz i wewnątrz. Zakres robót dotyczy parteru, schodów i klatki
schodowej oraz pomieszczenia na I piętrze. Cały obiekt będzie udostępniony Wykonawcy na czas
remontu. 1.3. Opis zakresu planowanych prac w następujących branżach: a) Branża sanitarna : wymiana wewnętrznej instalacji wody zimnej, - wymiana wewnętrznej instalacji wody ciepłej, wymiana wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, - wykonanie instalacji p-poż, b) Branża elektryczna : wykonanie wewnętrznych linii zasilających i tablic rozdzielczych, - demontaż instalacji
elektrycznej i wykonanie nowej, - demontaż instalacji oświetleniowej i wykonanie nowej, wykonanie instalacji siłowej, - wykonanie zasilania wentylacji, - dostawa i montaż grzejników
elektrycznych, - wykonanie instalacji wyrównawczej, - wykonanie instalacji odgromowej, c)Branża
budowlana - wymiana i obsadzenie nowych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien wraz z
nadprożami, - kompleksowy remont dachu, - montaż świetlików dachowych, - wykonanie nowych
ścian działowych, prace tynkarskie, - wykonanie gładzi szpachlowych na istniejących ścianach, wykonanie ocieplenia zewnętrznego styropianem i tynków zewnętrznych, - wykonanie posadzek
warstwowych i ułożenie terakoty, - wykonanie posadzki z terakotą w miejscu sceny i wokół
parkietu na sali, - cyklinowanie pozostałego parkietu i woskowanie lub olejowanie, - cyklinowanie
podłogi drewnianej na piętrze i lakierowanie, - ułożenie glazury na ścianach w pomieszczeniach
kuchni i łazienek - wykonanie gładzi gipsowych ścian wraz z malowaniem we wszystkich
pomieszczeniach objętych remontem..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.28.00-9, 45.30.00.00-0.
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:
30.05.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w : a)
pieniądzu na konto zamawiającego: BANK SPÓŁDZIELCZY Oddział w Szprotawie nr 91 9657
0007 0010 0100 0130 0002 za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu
pieniędzy na konto Zamawiającego, b) poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, c) gwarancjach
ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. 2007, Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami); e) w przypadku wniesienia wadium w
innej formie niż określone w pkt a) oryginały dokumentów powinny być wystawione na
Zamawiającego i złożone w ofercie. W przypadku wpłaty wadium przelewem bankowym na konto
zamawiającego na blankiecie dowodu wpłaty należy zamieścić adnotację : dotyczy przetargu, nr
sprawy BZ-341-08/2010 Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie
wykluczona bez rozpatrywania.
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 zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1)
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) Posiada wiedzę i
doświadczenie 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ; - warunek dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się
dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; w tym minimum 1
osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, wpisaną na
listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego. 4) sytuacji
ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z
nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 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 wykonywaniu zamówienia O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24, ust.1.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Posiadania wiedzy i doświadczenia, - warunek posiadania wiedzy i doświadczenia
będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje nabyte doświadczenie
w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy - w tym okresie, polegające na wykonanych robotach
budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia i proporcjonalnych do

przedmiotu zamówienia. W/w warunek będzie spełniony w przypadku
udokumentowanego doświadczenia w wykonaniu minimum jednej przebudowy lub
remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej, przedstawiona praca musi
mieć wartość minimum 400 000,00 zł brutto.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Warunek dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia; w tym minimum 1 osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, wpisaną na listę członków
właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie
żadnych wymagań których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z
nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 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 wykonywaniu zamówienia
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:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 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 dla 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

• 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
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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał 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 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 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz ofertowy; 2) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót; 3)
Dowód wniesienia wadium. 4) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 5) Parafowany na każdej stronie

wzór umowy.
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: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących
okolicznościach tj.: a/ wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku: - konieczności
wprowadzenia istotnych zmian projektowych lub technologicznych. b) termin może ulec zmianie w
przypadku: - niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych które
mają wpływ na realizację zamówienia publicznego, - wystąpienia okoliczności nie zawinionych
przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć, - zmian dokumentacji projektowej
dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy) c) w przypadku zmiany kluczowego
personelu Wykonawcy lub Zamawiającego. d) wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako
korzystne dla Zamawiającego. 2) Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane za zgodą
stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.malomice.bip.pbox.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Małomice
z siedzibą Urząd Miejski (I piętro, pok. nr 10), Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67-320 Małomice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.11.2010 godzina 09:50, miejsce: Gmina Małomice z siedzibą Urząd Miejski (I piętro, pok. nr
10), Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67-320 Małomice.
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: Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich 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
Małomice, 25.10.2010
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