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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171897-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Karlino: Roboty budowlane związane z halami sportowymi

2011/S 105-171897

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
Kontaktowy: Gmina Karlino
Do wiadomości: Rafał Fitek
78-230 Karlino
POLSKA
Tel.  +48 943119528
E-mail: rafal@karlino.pl
Faks  +48 943117410
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.karlino.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Budowa i wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w Karlinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Karlino.
Kod NUTS PL42

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171897-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:rafal@karlino.pl
http://www.karlino.pl
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Podstawowe informacje i parametry techniczne:
a) obiekt dwu-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wyposażony w instalacje sanitarne, wodociągowe, wentylacji
mechanicznej i grawitacyjnej, centralnego ogrzewania, elektryczne, instalację solarną;
b) funkcja obiektu:
Sala widowiskowo-sportowa z zapleczem sanitarnym i administracyjnym wraz z kompleksem rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, pomieszczeniami kręgielni oraz squash’a;
c) parametry techniczne.
Powierzchnia zabudowy: 2 433,97 m2.
Powierzchnia użytkowa: 4 542,19 m2.
Kubatura: 27 031,16 m3.
Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należą: roboty budowlano-montażowe,
kompleksowa dostawa i montaż urządzeń oraz wyposażenia obiektu, uruchomienie i przekazanie do
użytkowania instalacji technicznych i specjalistycznych budynku, sieci zewnętrznych i zagospodarowanie
terenu przynależnego, sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45212225

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8) Podział na części
Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Budowa i wyposażenie Hali Widowiskowo–Sportowej w Karlinie, o parametrach:
— powierzchnia zabudowy: 2 433,97 m2,
— powierzchnia użytkowa: 4 542,19 m2,
— kubatura: 27 031,16 m3.

II.2.2) Opcje
Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 31.7.2011. Zakończenie 15.10.2012

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium do dnia 12.7.2011 r. do godz. 12:00.
Wadium wynosi 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie
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III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania
warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
kwotę nie niższą niż 10 000 000,- PLN (dziesięć milionów złotych).
W celu potwierdzenia spenienia warunku wykonawca musi przedstawić:
— opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wiedza i doświadczenie wykonawcy:
— w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawcy winni wykazać zrealizowanie w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, przynajmniej jednej roboty, polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze
nie mniejszej niż 20 000 m3 i wartości robót nie mniejszej niż 20 000 000 PLN.
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
W celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawcy winni wykazać
że dysponuje lub będzie dysponował osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc poniżej wymienione funkcje:
a) kierownik budowy – wykształcenie wyższe techniczne – inżynier, uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Doświadczenie w kierowaniu co najmniej
jedną budową budynku o kubaturze nie mniejszej niż 20 000 m3;
b) kierownik robót sanitarnych – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) kierownik robót elektrycznych – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
d) kierownik robót drogowych - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
W celu wykazania spełniania warunków Wykonaweca musi przedstawić:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
SIWZ;
b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 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 robót należy sporządzić wg formularza stanowiącego - załącznik nr 5 do SIWZ;
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
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 i oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień.
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Wykaz osób i oświadczenie należy sporządzić wg formularza stanowiącego - załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

wykonanie usługi
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 12.7.2011 - 12:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 1 500,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Przelew, przed wydaniem papierowej wersji SIWZ. Wersja elektroniczna -
bezpłatnie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.7.2011 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 12.7.2011 - 12:15
Miejsce
Siedziba Zamawiającego.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak
Postępowanie publiczne, otwarcie ogólnodostępne.
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wniosi się w terminach określonych art.
182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamóweiń Publicznych, Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587801
Internet: http://uzp.gov.pl
Faks  +48 224587800

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
30.5.2011

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl

