Bytom: Remont Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 - ETAP III
Numer ogłoszenia: 106637 - 2010; data zamieszczenia: 30.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bytom Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom,
woj. śląskie, tel. 0-32 2812770 0-32 2812770 , 2816034, faks 0-32 2812770 0-32 2812770 .
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.bytom.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa Gminy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Pływalni Krytej w Bytomiu przy
ul. Parkowej 1 - ETAP III.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest wykonanie zadania pn. Remont Pływalni
Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 - ETAP III w zakresie: 1) wymiana żelbetowej misy basenu na
misę ze stali nierdzewnej (podział misy na dwie strefy : dla dorosłych oraz dzieci) 2) wymiana
instalacji uzdatniania wody 3) wykonanie instalacji wentylacyjnej Hali basenu 4) wykonanie
ogrzewania Hali basenu 5) wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej 6) wykonanie
niezbędnych robót odtworzeniowych na Hali basenu 7) zaprojektowanie i wykonanie systemu
poziomowania płyty dennej pod nowobudowaną misę ze stali nierdzewnej wraz z uzyskaniem
ewentualnych, wymaganych pozwoleń. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają 1)
przedmiar robót 2) projekt budowlano-wykonawczy 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót 4) założenia systemu poziomowania płyty dennej pod nowobudowaną misę ze stali
nierdzewnej; stanowiące załączniki do siwz. UWAGA: W przypadku rozbieżności zapisów umowy
(postanowień umownych) z zapisami zawartymi w dokumentacji technicznej, a dot. np. zasad
rozliczania robót, odbioru robót, przekazania terenu budowy itp., pierwszeństwo przyznaje się
zapisom umownym. 3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia co najmniej 36 miesięcznej
gwarancji oraz co najmniej 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty oraz zabudowane materiały
i urządzenia , liczonej od dnia końcowego odbioru robót. 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie
innych materiałów lub urządzeń aniżeli wskazane w dokumentacji związanej z niniejszym
postępowaniem, pod warunkiem, że posiadać one będą parametry takie same, bądź lepsze niż
materiały i urządzenia wymienione w dokumentacji związanej z niniejszym postępowaniem. W
przypadku ich zastosowania Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty dokumentów
potwierdzających co najmniej równoważność zastosowanych materiałów lub urządzeń.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających na
wykonaniu robót określonych w przedmiarze robót i STWiOR stanowiących opis przedmiotu
niniejszego zamówienia do 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 200.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium wymagane - 45000,00 zł.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.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 Nie dotyczy.
•
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę obejmującą swym zakresem dostawę
oraz montaż niecki basenowej ze stali nierdzewnej o objętości minimum 550 m3 oraz
przedłożyć dokument potwierdzający jej należyte wykonanie; 2. Wykonawca jest
zobowiązany wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: a/ co
najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem wykonanie instalacji
uzdatniania wody basenowej dla misy basenowej o objętości minimum 550 m3; b/ co
najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 2.900.000,00zł. brutto,
obejmującą swym zakresem wykonanie instalacji wentylacyjnej hali basenu; Wykonawca
jest zobowiązany przedłożyć dokument lub dokumenty potwierdzające, że w/w roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W/w
roboty oraz dostawa mogły być wykonane na podstawie jednej lub kilku umów. 3.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub
zdolnościach finansowych, oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia. 4. Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w siwz. Dokumenty załączone do
oferty weryfikowane będą wg formuły spełnia- nie spełnia.
•
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Nie dotyczy.
•
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż co najmniej jedna osoba, która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności : a) konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w
ograniczonym zakresie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych
czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia
budowlane w tej specjalności, b) instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i
kanalizacyjnych co najmniej w ograniczonym zakresie lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w
aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, c)
instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych co najmniej w ograniczonym zakresie lub inne
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania
których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej
specjalności. d) instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych co najmniej w
ograniczonym zakresie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych
czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia
budowlane w tej specjalności. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu
oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający oceni
spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i

dokumentów określonych w siwz. Dokumenty załączone do oferty weryfikowane będą wg
formuły spełnia- nie spełnia.
•
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Nie dotyczy.
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 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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech 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
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie
• 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
• 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 ubezpieczenie 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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2) formularz oferty oraz jeżeli
dotyczy: 3) pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jezeli do reprezentowania
wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa, 4) dokument potwierdzający
ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w
przypadku gdy do przetargu przystępują wykonawcy występujący wspólnie. 5) pisemne
zobowiązanie trzeciego podmiotu.
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: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany strony umowy - Wykonawcy w sytuacji następstwa
prawnego wynikającego z odrębnych przepisów, 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
terminu wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe
z uwagi na: 3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli
dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na: epidemie, działania
rządowe, działania samorządowe, działania nadzoru budowlanego, wynikające z okoliczności
niezależnych od żadnej ze stron, niesprzyjające warunki atmosferyczne, siłę wyższą, jakiekolwiek
opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane lub dające się przypisać Zamawiającemu,
personelowi Zamawiającego, zawieszenie przez Zamawiającego wykonania zamówienia 4)
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób posiadających uprawnienia żądane w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia z zachowaniem zasady, iż osoba/osoby wprowadzane do realizacji
zamówienia będą posiadały uprawnienia co najmniej takie jakich żądano w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. 5) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia
brutto, w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT. Dokonanie zmiany
umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wykazującego
zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia
propozycji zmiany przez Zamawiającego. Możliwość zmiany zastosowanych materiałów w stosunku
do zaoferowanych w kosztorysie ofertowym nie wymaga zmiany umowy i może nastąpić po
uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru przy bezwzględnym zachowaniu zasady, iż
zaoferowane materiały muszą być co najmniej takie jak wymagane w dokumentacji projektowej pod
względem jakości. Zmiany umowy wymagają - pod rygorem nieważności - zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.osir.bytom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Bytomiu Lodowisko Sztuczne 41 - 902 Bytom ul. Pułaskiego 71 Zespół Zamówień
Publicznych i Zakupów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu Lodowisko Sztuczne 41
- 902 Bytom ul. Pułaskiego 71 Zespół Zamówień Publicznych i Zakupów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..
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

……………………………………………………………
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Adam Janowicz

