Piła: Rozbiórka obiektów budowlanych oraz schodów betonowych na terenie Ośrodka
Turystyczno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Płotki k/Piły
Numer ogłoszenia: 219093 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła, woj.
wielkopolskie, tel. 67 2132783, 2142831, faks 67 2132776.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.pila.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka obiektów budowlanych
oraz schodów betonowych na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Płotki
k/Piły.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbiórka obiektów
budowlanych oraz schodów betonowych na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego nad
Jeziorem Płotki k/Piły Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia są roboty
rozbiórkowe obiektów stanowiących: 1) własność MOSiR Piła, tj.: - budynku wc, - domku
letniskowego , - budynku wc, - budynku siłowni z wc, - budynku świetlicy - stołówki, - budynku
sanitariatów wc, - podłoży betonowych, fundamentów i schodów po pawilonie Krakus, fundamentów po domku letniskowym, - wywóz gruzu po rozebranych domkach letniskowych, schodów terenowych betonowych łącznie z murkami, - wiaty konstrukcji stalowej pokrytej blachą
stalową ocynkowaną trapezową, - budynku biurowo - socjalnego - budynku handlowego- sklepu,
pomieszczenia wc, - murków ozdobnych z cegły i betonu. 2) własność dzierżawców, tj.: - pawilonu
handlowego w obudowie listwami PCV, - pawilonu handlowego w obudowie dachówką bitumiczną
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy: - miejsca niebezpieczne, w których istnieje źródło
zagrożenia z powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, powinny być
oznaczone i ogrodzone poręczami, bądź zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna
wymagająca zabezpieczenia nie może być mniejsza niż 6 m; - wykonać niezbędne zabezpieczenie
terenu i jego oznakowanie w sposób wykluczający dostęp osób postronnych do miejsc rozbiórki w
czasie jej trwania; - odłączyć budynki od sieci elektroenergetycznej; - roboty rozbiórkowe należy
przerwać, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego
prędkość przekracza 10m/s; - przewody dostarczające energii elektrycznej zabezpieczyć przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Rozbiórki elementów konstrukcyjnych dachu oraz stropu nie
wolno prowadzić jednocześnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy stropu podnosić
ręcznie po całkowitym odspojeniu od konstrukcji. W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych
zapewnić ciągły nadzór osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz dokonywać
bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę potrzeb wykonać niezbędne
zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. Materiał pochodzący z rozbiórki pokrycia dachowego
należy utylizować. Zamawiający zabrania gromadzenia gruzu; gruz należy sukcesywnie wywozić
na wysypisko. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących przy
wykonywaniu robót rozbiórkowych oraz obowiązujących przepisów BHP w szczególności
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych i innymi przepisami. Przedmiot zamówienia

szczegółowo określony został w Załączniku Nr 10 (A, B, C )niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przy pomocy Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz
przedmiarze. Zamawiający zaleca, aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji
zamówienia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-1, 45.00.00.00-7.
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: Okres w miesiącach:
2.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 7300 zł
III.2) ZALICZKI
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
• oświadczenie
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał minimum dwa zadania rozbiórkowe o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł
brutto każda z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• oświadczenie
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• oświadczenie
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• oświadczenie
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;
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, 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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, ( w przypadku podmiotów występujących
wspólnie) - przygotowane zgodnie z zapisami SIWZ. 2) Parafowany wzór umowy 3) Wypełniony
kosztorys ofertowy
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.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 przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku
zaistnienia następujących okoliczności: a) ustawowej zmiany przepisów prawa w zakresie
dotyczącym wykonania umowy; b) zmiany osób, które Wykonawca wskazał w ofercie do realizacji
przedmiotu zamówienia, na skutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak :
choroba, śmierć osoby, rezygnacja/ odejście z pracy lub innych uniemożliwiających należyte
wykonanie obowiązków zgodnie z umową lub obowiązującym prawem; c) zmiany terminu
realizacji umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.mosir.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.mosir.pila.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.11.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego -Sekretariat I piętro.
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

