
Prudnik: Dostawa i montaż wykładziny podłogowej dywanowej i oświetlenia przeszkodowego realizowana w

ramach zadania Przebudowa sali widowiskowo-kinowej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Prudniku

Numer ogłoszenia: 24362 - 2016; data zamieszczenia: 04.02.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Komunalnych , ul. Piastowska 42, 48-200 Prudnik, woj. opolskie, tel.

77 4363884, faks 77 4363884.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbkprudnik.pl

• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wykładziny podłogowej dywanowej i

oświetlenia przeszkodowego realizowana w ramach zadania Przebudowa sali widowiskowo-kinowej w budynku

przy ul. Mickiewicza 1 w Prudniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i

montaż  wykładziny  podłogowej  dywanowej  i  oświetlenia  przeszkodowego  realizowana  w  ramach  zadania

Przebudowa sali widowiskowo-kinowej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Prudniku.

II.1.5) 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.50-2, 45.31.00.00-3, 45.43.00.00-0.

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: 06.05.2016.

SEKCJA  III:  INFORMACJE  O  CHARAKTERZE  PRAWNYM,  EKONOMICZNYM,  FINANSOWYM  I

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

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

• Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Posiada  doświadczenie  wyrażające  się  tym,  że  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem

terminu składania ofert, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończył co najmniej 3 zadania tożsame z przedmiotem zamówienia - polegające na

wykonaniu robót budowlanych tj. na budowie i/lub przebudowie i/lub modernizacji i/lub remoncie

obiektu  użyteczności  publicznej  o  charakterystyce  kinowej  lub  teatralnej  lub  muzealnej,

obejmujące swym zakresem prace ogólnobudowlane polegające na modernizacji podłogi, w tym

dostawa  i  montaż  wykładzin  podłogowych  dywanowych  oraz  dostawa,  montaż  oświetlenia

przeszkodowego o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto każde.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• podlega  ubezpieczeniu  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności

gospodarczej,  związanej  z  przedmiotem zamówienia,  o  wartości  nie  mniejszej  niż  140.000  zł

(słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).

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;

• 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  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;

• 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;

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)

Formularz oferty wg wzoru będącego załącznikiem do SIWZ, ewentualne pełnomocnictwo do złożenia oferty i

zawarcia umowy

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 95

• 2 - Gwarancja - 5



IV.2.2) 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
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

Zamawiający informuje,  iż  przewiduje  możliwość zmiany postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści

oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy,  w  przypadku  wystąpienia  co  najmniej  jednej  z

okoliczności  wymienionych poniżej,  z  uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:  1)  Zmiany

unormowań prawnych powszechnie obowiązujących w szczególności: a) zmiana urzędowej stawki podatku VAT -

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmniejszenia  lub  zwiększenia  wynagrodzenia  o  kwotę  równą  różnicy  w

kwocie  podatku  VAT.  Strony  dokonają  odpowiedniej  zmiany  wynagrodzenia  umownego  -  dotyczy  to  części

wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. b) wprowadzenie w

życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy. 2) Przewiduje się

zmiany postanowień umowy, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia

zmian  będzie  wynikać  z  okoliczności,  których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  w

szczególności: a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy

czym zmiana ta spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego

lub  okolicznościami  niezależnymi  zarówno  od  Zamawiającego  jak  i  od  Wykonawcy,  b)  oznaczenia  danych

dotyczących  Zamawiającego  i/lub  Wykonawcy  c)  zmiany  zakresu  części  zamówienia  powierzonej

podwykonawcom d) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających

charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej

procedury  udzielenia  zamówienia,  umożliwiłyby  dopuszczenie  innej  oferty  niż  ta,  która  została  pierwotnie

dopuszczona.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres  strony  internetowej,  na  której  jest  dostępna  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia:

www.bip.zbkprudnik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Budynków Komunalnych ul.

Piastowska 42 48-200 Prudnik.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  18.02.2016 godzina

10:00, miejsce: Zarząd Budynków Komunalnych ul. Piastowska 42 48-200 Prudnik sekretariat pok. nr 14.

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:

Nie dotyczy.

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

…...............................................................................
Kierownik Zamawiającego
Zdzisław Pikuła


