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 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.gross-rosen.eu/

Rogoźnica: Rekonstrukcja sztuby więźniarskiej - etap I wykonanie

wnętrza na terenie Muzeum Gross - Rosen w Rogoźnicy

Numer ogłoszenia: 305484 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu , ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152

Rogoźnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 8421580, faks 074 8421594.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gross-rosen.eu/

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

zakupów: http://bip.gross-rosen.eu/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja klutury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekonstrukcja sztuby więźniarskiej - etap I

wykonanie wnętrza na terenie Muzeum Gross - Rosen w Rogoźnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

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

rekonstrukcja sztuby w więźniarskim baraku mieszkalnym nr 7 zlokalizowanym na terenie Muzeum Gross-

Rosen w Rogoźnicy (etap I - wykonanie wnętrza) zgodnie z Projektem rekonstrukcji więźniarskiego baraku

mieszkalnego na którą składają się: 1.1 Postarzenie istniejącej podłogi drewnianej (ok. 272 m2) 1.2

Wykończenie sufitu deskami, postarzenie drewna (ok. 272 m2) 1.3 Ściany wewnętrzne (pomieszczenie

sanitarne i jadalno-sypialne - ok. 167 m2) - ściany obite płytami OSB 22 mm i deskami, postarzenie drewna

1.4 Wykonanie ściany działowej - konstrukcja szkieletowa z kantówek drewnianych 80x80 mm wypełniona

wełną, obustronnie obita płytami OSB 22 mm i deskami, drewno postarzane (ok. 33,9 m2) 1.5 Listwy

wykończeniowe - ćwierćwałki, postarzane drewno (ok. 152 mb), tj. w zakresie określonym w Projekcie w pkt.

IV.1 Wykończenie wnętrza - opis, wraz z niezbędnym przełożeniem instalacji. 1.6 Demontaż i ponowny

montaż instalacji elektrycznej nadtynkowej. Wszystkie obowiązki i wymagania zawarte są w projekcie umowy

http://bip.gross-rosen.eu/
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dołączonym do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.31.00.00-0.

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: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadanie wiedzy i doświadczenia -tj. wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali

/zakończyli co najmniej jedną robotę budowlaną o charakterze podobnym do przedmiotu

zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 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, 2.1 Za robotę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia uważa się

robotę polegającą na: a) rekonstrukcji/budowie budynku drewnianego o wartości nie mniejszej niż 50

000,00 zł brutto, powierzchni nie mniejszej niż 100m2 i kubaturze min. 150 m2, lub b)

rekonstrukcji/wykończenia wnętrza w drewnie o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto,

powierzchni nie mniejszej niż 100m2 i kubaturze min. 150 m2, 2.2 Dowodami, o których mowa

powyżej są: a/ poświadczenia, b/ inne dokumenty, jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, c/ W przypadku, gdy

Zamawiający jest podmiotem , na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie

wykonanych robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania

dowodów, o których mowa powyżej. UWAGA! W niniejszym postępowaniu Wykonawca, w miejsce

poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte

wykonanie robót budowlanych określone w Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30

grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia - tj. wykonawcy, którzy dysponują lub
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będą dysponować co najmniej: 1) Kierownikiem robót konstrukcyjno - budowlanych - posiadającym

łącznie: 1.1 wykształcenie wyższe techniczne; 1.2 aktualne uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych,

dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w

art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z

dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.); 1.3 kierowała co najmniej 1

rekonstrukcją/budową budynku drewnianego o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto,

powierzchni nie mniejszej niż 100 m2 i kubaturze min. 150 m2, lub kierowała co najmniej 1

rekonstrukcją/wykończeniem wnętrza w drewnie o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto,

powierzchni nie mniejszej niż 100 m2 i kubaturze min. 150 m2,

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;

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 do wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami;

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,
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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;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3

miesiące 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;

SEKCJA IV: PROCEDURA
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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.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 dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: a) zmiana dokonana na

podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one

uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia

procesu budowy, b) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane

uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, c) zmiany dokonane zostały

podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków

pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z

zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, d)

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki

procentowej należnego podatku VAT, e) osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn

niezależnych od niego, f) osób spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu wymienionych w

ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że zaproponowane osoby będą spełniały

warunki udziału opisane w SIWZ, g) wystąpienie siły wyższej, h) Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę

postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca

brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją - Zamawiający dopuszcza

możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. i) Dopuszcza zmianę umowy w

formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi

konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w

formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana

ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy

Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca. j) Umowa może być zmieniona w przypadku,

kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie

jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa - w zakresie, który jest niezbędny do

wyeliminowania tych błędów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: http://bip.gross-rosen.eu/
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Gross-Rosen, ul.

Szarych Szeregów 9, Wałbrzych..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2013

godzina 10:00, miejsce: Muzeum Gross-Rosen, 58-304 Wałbrzych, ul. Szarych Szeregów 9 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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


