Mosina: Modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego
Ośrodka Kultury
Numer ogłoszenia: 99445 - 2009; data zamieszczenia: 25.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Mosiński Ośrodek Kultury , ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, woj.
wielkopolskie, tel. 0-61 8132 909, faks 0-61 8132 909 w. 33.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kultura.gmina.pl, bip.mosina.wokiss.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pomieszczeń w budynku
Mosińskiego Ośrodka Kultury.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: modernizacja pomieszczeń w budynku
Mosińskiego Ośrodka Kultury. 2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV): NAZWA Słownictwo główne Główny przedmiot roboty remontowe i renowacyjne
45453000-7 Dodatkowy przedmiot pokrywanie podłóg i ścian 45430000-0 roboty malarskie
45442100-3 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45450000-6 3. Zakres robót obejmuje
modernizację sali wielofunkcyjnej poprzez: a) wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających
na: a) wykonaniu prac demontaŜowych, b) ułoŜenie posadzki z paneli, c) wykonanie systemowego
sufitu podwieszanego, d) tapetowanie i malowanie ścian, e) odnowienie parapetów b) wykonanie
instalacji elektrycznych, polegających na: a) trasowaniu, b) mocowaniu puszek, c) układaniu i
mocowaniu przewodów, d) montaŜu tablic rozdzielczych, e) montaŜu osprzętu, f) montaŜu opraw
oświetleniowych. 4. Na całość wykonanych prac Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji, licząc
od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 5) Informacje dodatkowe: Ilekroć SIWZ

wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca moŜe zastosować
wskazany lub równowaŜny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz
posiadający właściwości uŜytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach
przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równowaŜne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać w ofercie, Ŝe
oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. W przypadku
braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: a)
europejskie aprobaty techniczne, b) wspólne specyfikacje techniczne, c) normy międzynarodowe,
d) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. W
przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat,
specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyŜej, uwzględnia się w kolejności: a) Polskie
Normy, b) polskie aprobaty techniczne, c) polskie specyfikacje techniczne. 6) Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera część II SIWZ..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-3,
45.45.00.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1) Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwatysiącezłotych). 2) Forma wadium. Wadium moŜe być wniesione
w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pienięŜnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. t.j. z 2007r. Nr 42,

poz. 275). 3) Miejsce i sposób i termin wniesienia wadium. a) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca
się przelewem na rachunek bankowy 92 9048 0007 0000 0853 2000 0001 na przelewie naleŜy
umieścić informację modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury b) Wadium
w pozostałych akceptowanych formach naleŜy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego Mosińśki Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, pok. 17 w terminie do dnia 16 lipca 2009r.
do godziny 11:30. c) do oferty naleŜy dołączyć kserokopię wnoszonego wadium. d) Wadium naleŜy
wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą
przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
e) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 4) Zwrot wadium. a)
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeŜeli: -upłynął termin związania ofertą; -zawarto umowę w
sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie naleŜytego wykonania tej umowy; Zamawiający uniewaŜnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie
rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. b) Zamawiający z zastrzeŜeniem ppkt 6) zwraca
niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: -który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert; -który został wykluczony z postępowania; -którego oferta została odrzucona. c) JeŜeli wadium
wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę. 5) Ponowne wniesienie wadium Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ppkt 4) lit. b) tiret drugi i trzeci, jeŜeli w wyniku
ostatecznego rozstrzygnięcia protestu uniewaŜniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub
odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6)
Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; c)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po
stronie Wykonawcy. d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoŜył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, Ŝe
udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt
1 Pzp), tj. (1) posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; b) posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp),tj.:
(1) dysponują lub będą dysponowali osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi o specjalności uprawnień budowlanych: g) konstrukcyjno - budowlanej- jedna
osoba; h) w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych c) znajdują
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt
3 Pzp),tj.: d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 Pzp. 2) Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty, zgodnie z formułą spełnia - nie
spełnia. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego..

•

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 6, kaŜdy z Wykonawców powinien
przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia lub dokumenty: a) oświadczenie Wykonawcy
o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 1 do formularza
oferty (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia - oświadczenie ma obowiązek złoŜyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w
imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku), b) oświadczenie Wykonawcy, Ŝe
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do
formularza oferty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe oświadczenia
dla kaŜdego z nich), c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe
dokumenty dla kaŜdego z nich), d) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował
wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a takŜe zakresu wykonanych przez nie czynności, sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty. Wykaz winien zawierać informacje
potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt 6.1) lit. b) ppkt 1 SIWZ (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje), e) pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeŜeli w wykazie,
o którym mowa powyŜej lit. d), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, f)
dokumenty stwierdzające, Ŝe osoba, o której mowa w pkt 6.1) lit. b) ppkt (1) SIWZ, posiada
wymagane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia: (1) decyzja o nadaniu uprawnień oraz
(2) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
2) Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich moŜe Ŝądać zamawiający
od wykonawcy oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze
zmianami): a) jeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyŜej w: pkt. 7.1) lit. c,
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
Przedmiotowy dokumenty, powinien być wystawionye nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem
terminu składania ofert. b) jeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŜej - lit
a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. WaŜność dokumentów- jak w lit. a). 3) Ponadto Wykonawca
składa: a) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część III SIWZ; g) dowód wniesienia wadium, b)
kosztorys ofertowy, będący dla Zamawiającego materiałem pomocniczym wykonany metodą
uproszczoną na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych. c) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku,

gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; d) stosowne
pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej. 4) Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę. Pełnomocnictwa naleŜy
złoŜyć w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym - jak wyŜej - przez
Wykonawcę. 5) JeŜeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do
tego czasu utraciły swą waŜność winny zostać uaktualnione..

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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.kultura.gmina.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Mosiński
Ośrodek Kultury ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.07.2009 godzina 11:30, miejsce: Mosiński Ośrodek Kultury ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina pok.
17.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

