Wisła: Zadaszenie amfiteatru wraz z modernizacją jego
zaplecza i poprawą zagospodarowania otoczenia (RGŚ.
3410-26/08)
Numer ogłoszenia: 223924 - 2008; data zamieszczenia:
23.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Wisła , Plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła, woj. śląskie, tel. 033
855-24-25, fax. 033 855-29-95.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wisla.pl.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadaszenie amfiteatru wraz z modernizacją
jego zaplecza i poprawą zagospodarowania otoczenia (RGŚ. 3410-26/08).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje trzy
główne elementy: 1.zadaszenie widowni i sceny amfiteatru (Konstrukcja stalowa, pokrycie membraną,
wsparcie na istniejących fundamentach. Rozpiętość dachu po kierunku osi amfiteatru przez scenę ok.
43,5m, rozpiętość po kierunku prostopadłym do osi amfiteatru 48m.) 2.rozbudowa i przebudowa budynku
zaplecza (Zwiększenie powierzchni uŜytkowej z 198,10m2 do 374,11m2.) 3. remont nawierzchni Bulwaru
KsięŜycowego (na powierzchni ok. 3100m2).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.32.20-4, 45.26.27.00-8, 45.26.28.00-9, 45.23.32.51-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby złoŜone oferty były zabezpieczone wadium w
wysokości 100.000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). Szczegółowe zasady dotyczące wadium
będą zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: 1.W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art.
22 ust. 1 ustawy: 1.1.posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, a w szczególności:
1.1.1.prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
umoŜliwiającym wykonanie zamówienia, 1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:
1.2.1. wykonali co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem/zakresem i wartością robotom
stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom polegającym na budowie zadaszenia obiektu
ogólnodostępnego o konstrukcji stalowej, 1.2.2.dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie umoŜliwiającym wykonanie
przedmiotu zamówienia, 1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, a w szczególności: 1.3.1.zrealizują zamówienie ze środków własnych przy uwzględnieniu
płatności przejściowych nie częściej niŜ raz w miesiącu i o wartości nie mniejszej niŜ 500 tys. PLN,
1.3.2.udzielą 30-dniowego terminu zapłaty faktur, 1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia. 2.Przy dokonywaniu oceny spełniania warunków Zamawiający będzie się
kierował regułą zerojedynkową, tzn. Wykonawca będzie spełniał dany warunek albo nie będzie go
spełniał. Niespełnienie chociaŜby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania, a jego oferta będzie odrzucona. 4. W przypadku większej liczby wykonawców, którzy
spełniają powyŜsze warunki, o ich kolejności zakwalifikowania się do udziału w postępowaniu decyduje
ponadmiarowość spełniania warunku nr 1.2.1..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca musi złoŜyć
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku SIWZ-2, stanowiącym załącznik
do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2.Zamawiający Ŝąda następujących
dokumentów w celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy: 2.1.aktualnego
odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 2.2.aktualnych zaświadczeń

właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 2.3.aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia; 2.4.aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.Zamawiający Ŝąda następujących
dokumentów w celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 3.1.wykazu
wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich co najmniej pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie; 3.2.wykazu osób i podmiotów, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych
przez nich czynności; 3.3.stwierdzających, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia; 4. Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów w
celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia: 4.1 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;.
5.Szczegółowe zasady dotyczące dostarczanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów reguluje
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 605 ze zmianami). 6.Zamawiający wymaga, aby Ŝądane przez niego
oświadczenia i dokumenty zostały złoŜone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę (formuła *Za zgodność z oryginałem*, data, podpis Wykonawcy).
7.Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złoŜyli dokumenty zawierające

błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
uniewaŜnienie postępowania..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 95
2 - Okres gwarancji jakości - 5
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: http://www.um.wisla.pl/SIWZ/amfiteatr/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: siedziba
Zamawiającego, pok. 206..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2008
godzina 15:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, biuro podawcze (pok. nr 1)..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Zamówienie finansowane z budŜetu Miasta Wisły i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Zadanie jest elementem składowym projektu *Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu
Południowego*, realizowanego w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013*. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zrealizowania zamówienia do 31/10/2009 r., przy
czym musi być zapewniona moŜliwość uŜytkowania obiektu w miesiącach lipiec/sierpień na czas trwania
imprez (decyzja na uŜytkowanie po odbiorze częściowym obiektu)..

