MUZEUM STUTTHOF w SZTUTOWIE
ul Muzealna 6,
Nr sprawy: D R K - 2 1 1 1 -2/12

82-110 Sztutowo

o55 247-83-53 fax 055 247-83-5^

NIP 578-10-36-000

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Sztutowo: Roboty budowlane w poobozowym budynku
gospodarczym (byłe garaże) w Muzeum Stutthof - wymiana części
dachu i stropu
Numer ogłoszenia: 203504 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) NAZWA I ADRES: Muzeum Stutthof, ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo, woj. pomorskie, tel.
055 2478353, faks 055 2478358.

•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.stutthof.org

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w poobozowym
budynku gospodarczym (byłe garaże) w Muzeum Stutthof - wymiana części dachu i stropu.
11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
są roboty budowlane w poobozowym budynku gospodarczym (byłe garaże) w Muzeum Stutthof wymiana części dachu i stropu., zlokalizowanego na terenie byłego obozu KL Stutthof w Sztutowie,
przy ul. Muzealnej 6, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 214/92 (nowy numer: 1361)
decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu z dnia 19.02.1992r. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy robót określony został w załączniku nr 2 niniejszej SIWZ
stanowiącym integralnąjej część: A. Przedmiar robót B. Projekt architektoniczno - budowlany 0.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych..
11.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającycłi: nie.
11.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.00.00-1, 45.26.12.10-9,
45.42.20.00-1, 45.32.00.00-6, 45.32.40.00-4.
11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15 10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. 1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4 500 P L N
(słownie: Cztery tysiące pięćset złotychi) przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. w poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
111.2) ZALICZKI

•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

111.3) 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

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku.

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna ww. warunek z a spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje
posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że wykonał w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - dwie roboty budowlane o podobnym charakterze
do przedmiotu zamówienia nie mniejszej niż 100 000 zł brutto (słownie: Sto tysięcy złotych)

•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku.

•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający uzna ww. warunek z a spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, poprzez
sporządzenie wykazu, że dysponuje lub będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi z a
kierowanie robotami w ilości, co najmniej: a/, kierownika robót posiadającego uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane i
zgodnie z §8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dn. 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych
zabytków ruchomych (Dz. U. nr 150 z 2004 r., poz. 1579) - / Robotami budowlanymi przy
zabytkach nieruchomych mogą kierować osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia
budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz odbyły co najmniej 2-letnią
praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych. /, - wraz z informacją na
temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, koordynującego całokształt prac budowlanych na budowie i
będącego przedstawicielem Wykonawcy posiadającego pełnomocnictwo do kontaktów z
Zamawiającym, b/. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień

•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku.

III.4) INFORIMACJA 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 z a 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

•

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

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. wypełniony i podpisany Formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru - załączniku nr 3 do SIWZ: 2.
oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
wyszczególnione w punkcie 6 niniejszej SIWZ; 3. parafowany przez Wykonawcę lub osobę

upoważnioną wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ; 4.pełnomocnictwa, osób podpisującycłi ofertę
do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, jeżeli oferta nie została podpisana
przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym oraz w przypadku
podmiotów występujących wspólnie; 5.dokumenty potwierdzające zgodne z zapisem określonym w
punkcie 3.5 SIWZ. 6. kosztorys ofertowy - załącznik nr 13 do SIWZ, sporządzony w oparciu o
przedmiary robót i dokumentacje projektowe - załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania kosztorysu uproszczonego, a wymaga złożenia kosztorysu szczegółowego. 7.
Wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom. 8. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym - załącznik nr 1 do SIWZ. 9.
Dokument potwierdzający wniesienie wadium
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: nie
IV.4) INFORMACJE

ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.stutthof.org
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Stutthof
w Sztutowie, ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Muzeum Stutthof w Sztutowie przy ul. Muzealnej 6.
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

Sztutowo, 15 czerwca 2012r.
Wnr Piechnik

