
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Sieradzkie Centrum Kultury , ul. Dominikańska 19, 98-200 
Sieradz, woj. łódzkie, tel. 43 8223819, faks 43 8271006. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.scksieradz.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Amfiteatru w 
Sieradzu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót 
budowlanych związanych z przeprowadzeniem prac budowlano montażowych na obiekcie w 
szczególności: - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne i fundamentowe, - konstrukcje 
żelbetowe i stalowe, - konstrukcja dachu, - wykonanie podłoży i posadzek. W ramach 
zamówienia przewidziano: -wykonanie zadaszenia części widowni -wykonanie docieplenia 
stropu nad pomieszczeniami zlokalizowanymi pod sceną -wykonanie przebudowy barierek 
sceny -przebudowa zadaszenia nad sceną polegająca na wydłużeniu zasięgu zadaszenia wraz 
z zabezpieczeniem farbą antykorozyjną Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 
dokumentacja projektowa oraz przetargowa składająca się z projektu budowlanego, 
przedmiaru robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a 
także dokumentacji określającej zasady postępowania przetargowego.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6, 45.26.10.00-4, 45.11.00.00-1. 

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: Zakończenie: 
31.07.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 



III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: 
pięć tysięcy). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach 
przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach 
ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b 
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z póź. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany 
jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy 
wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 47102045640000510200416883 4. W 
przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje 
termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w 
formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy 
złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w księgowości i 
administracji. 6. Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP, a jego oferta zostanie 
uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy. 

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 Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył 
Oświadczenie 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca zrealizował 
należycie (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 roboty 
budowlane: obejmujące swoim zakresem przebudowę lub rozbudowę 
budynków kubaturowych o wartości brutto co najmniej 300.000,00zł każda. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca w złożył 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych 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 - Zamawiający wymaga, aby w wykonywaniu 
zamówienia uczestniczyła osoba mogącą pełnić funkcję: -kierownika budowy 
posiadającego: uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, aktualne zaświadczenie o wpisie do izby inżynierów budownictwa 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył 
oświadczenieże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia, Zamawiający wymaga, aby w 
wykonywaniu zamówienia uczestniczyła osoba mogącą pełnić funkcję: -
kierownika budowy posiadającego: uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, aktualne zaświadczenie o wpisie do izby 
inżynierów budownictwa, 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca posiada 
opłaconą polisę, a lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia - Zamawiający wymaga, 
aby Wykonawca posiadał aktualną i opłaconą polisę OC z sumą ubezpieczenia 
na kwotę min 400 000 złotych. Na potwierdzenie spełnienia warunku 
Wykonawca przedstawi polisę wraz dokumentem potwierdzającym jej 
opłacenie lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC. 

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 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 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 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

• 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 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

• 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 

• 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 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby 
lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę równoważne materiały i 
urządzenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego, należy przedłożyć: 1)opis, 
2)zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. 
Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości -certyfikaty Dla wyrobów 
nieujętych w Polskich Normach oraz dla materiałów, których właściwości techniczne i 
użytkowe różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskich Normach, producent 
musi uzyskać Aprobatę Techniczną o dopuszczeniu do stosowania materiałów i wyrobów 
budowlanych. Aprobatę Techniczną wydawaną przez Instytut Techniki Budowlanej w trybie 
zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. 2004 r., Nr 198, poz. 2041). Zamawiający oceni, czy produkt jest zgodny z Polską Normą 
(lub gdy takiej nie ma - z Aprobatą Techniczną), w oparciu o certyfikat zgodności tj. 
certyfikat wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 
(PCBC); lub zaświadczenia wystawione przez uprawnione podmioty mające siedzibę w 
innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3)Wykonawca 
powinien przedstawić Zamawiającemu przekonywujący dowód równoważności tych zmian 
przez wykazanie, że materiały i urządzenia mają przede wszystkim, takie same lub lepsze: -
właściwości jakościowe i parametry użytkowe, -właściwości we wszystkich parametrach 



technicznych, -właściwości energooszczędne (powodujące obniżenie kosztów eksploatacji i 
konserwacji), -okresy gwarancyjne. 

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 

a) niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, b) wystąpienia 
konieczności wykonania robót nieprzewidzianych i nie uwzględnionych w dokumentacji 
projektowej tj. robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego przedmiotu 
zamówienia c) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a 
wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych 
lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, d) działaniem siły wyższej w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego, e) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy, f) wstrzymaniem prac 
budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, g) 
opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy 
Prawo budowlane dokumentów. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w 
przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy: - dopuszcza się 
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, gdy konieczność zmiany w tym zakresie 
związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie 
zmiany wysokości stawki podatku VAT). 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.scksieradz.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sieradzkie 
Centrum Kultury 98-200 Sieradz ul.Dominikańska 19. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 26.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Sieradzkie Centrum Kultury 98-200 Sieradz 
ul.Dominikańska 19 w siedzibie zamawiającego. 

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: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

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 

 
 


