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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.sokol.zakopane.pl

Zakopane: Przetarg na przebudowę i rozbudowę budynku kinowego Sokół
połoŜonego w Zakopanem.
Numer ogłoszenia: 109024 - 2016; data zamieszczenia: 29.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniazdo w Zakopanem , ul. Orkana 2, 34-500
Zakopane, woj. małopolskie, tel. 18 2064 156, faks 18 20 64 156.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokol.zakopane.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Organizacja poŜytku publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg na przebudowę i rozbudowę budynku
kinowego Sokół połoŜonego w Zakopanem..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
przebudowa i rozbudowa budynku kinowego Sokó wraz z zmianą sposobu uŜytkowania zachodniej części piwnic
na salę studyjno kinową wraz z zapleczem. Roboty budowlane objęte zamówieniem realizowane będą w
Zakopanem przy ul. Orkana 2 na działkach nr ewid.: 396/1, 396/2, 396/3. Zakres zamówienia Zakres projektu
obejmuje adaptację na potrzeby kina studyjnego nieuŜytkowanych dotychczas pomieszczeń piwnic kina Sokół oraz
częściową ich rozbudowę i przebudowę. W ramach jej planuje się wykonanie: robót budowlano- montaŜowych i
wykończeniowych, instalacji wod.-kan., c.w.u., instalacji elektrycznej, instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej,
instalacji niskoprądowych audio wideo tak, aby projekt spełniał odpowiednie wymagania, wytyczne i przepisy. W
ramach robót budowlanych naleŜy wykonać: a) roboty rozbiórkowe tj. wyburzenia, wykucia otworów, skucia
elementów betonowych i murowych, demontaŜ, rozbiórkę schodów i ścian, usunięcie gruzu; b) roboty ziemne:
wykopy i pogłębienia, zasypy, podsypki, pogłębianie piwnic, wywóz nadmiaru ziemi c) roboty budowlanomontaŜowe: wykonanie zbrojenia, m-Ŝ nadproŜy belek stalowych HEA, podmurowanie istniejących ścian
fundamentowych, podbicia fundamentów, wylanie fundamentów, wykonanie izolacji pionowych typu cięŜkiego i
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poziomych posadzek, wymurowanie ścian, wykonanie tynków, m-Ŝ regipsów i wygłuszenia akustycznego ścian i
sufitu, roboty posadzkarskie, roboty zewnętrzne kamieniarskie, brukarskie i termoizolacyjne oraz dekarskie
(zadaszenie rozbudowy). d) Schody zewnętrzne wejściowe naleŜy wyłoŜyć płytami granitowymi. e) Zadaszenie
nad schodami wykonać w konstrukcji stalowej ocynkowanej z lekkim daszkiem z płyt z poliwęglanu twardego
transparentnego. f) prace wykończeniowe obejmują m.in.: ułoŜenie wykładziny typu Flotex lub równowaŜnej,
ognioodpornej o wysokich parametrach uŜytkowych w sali studyjnej oraz płytek ceramicznych w sanitariatach i
komunikacji, wykonanie stropu podwieszonego systemowego z warstwą dziękochłonną w sali kinowej. g) dla
umoŜliwienia dostępności osób niepełnosprawnych, wejście do zespołu sali będzie wyposaŜone w schodo-łaz lub
platformę schodową zlokalizowaną na zewnętrznych schodach. h) w sali studyjno-kinowej naleŜy wykonać miejsce
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, z którego w komfortowych warunkach moŜna uczestniczyć w seansie
kinowym. i) w pobliŜu sali studyjnej naleŜy wykonać zaplecze socjalne. Przedmiot zamówienia podany w pkt. 3
szczegółowo opisuje załącznik nr 1 do siwz na który składają się 1)Dokumentacja projektowa 2)Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ( STWiOR), 3)Przedmiar robót Przedmiotem zamówienia jest równieŜ taki
element składowy nieujęty w dokumentacji projektowej bez wykonania, którego odbiór i eksploatacja przedmiotu
zamówienia nie jest moŜliwa z przyczyn prawnych i technicznych. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania
ofert równowaŜnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji
technicznej pod warunkiem, Ŝe będą posiadały parametry techniczne, nie gorsze niŜ wymagane przez
Zamawiającego. Zaoferowane urządzenia i materiały równowaŜne muszą posiadać stosowne, wymagane
przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Zamawiający dopuszcza moŜliwość
wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Roboty zamienne nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane objęte przedmiotowym zamówieniem oraz na zamontowane urządzenia..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.43.00.00-0, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4,
45.44.21.00-8, 45.31.56.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
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Informacja na temat wadium: Zamawiający nie Ŝąda wnoszenia wadium
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, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Warunek zostanie
uznany za spełniony jeŜeli Wykonawca złoŜy stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu. Ocena spełnienia powyŜszego warunku będzie dokonywana w oparciu o wymagane
dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe w ciągu ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
wykonał roboty o zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym
przedmiot zamówienia tj. co najmniej 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie budynku
uŜyteczności publicznej ,kaŜda o wartości brutto nie niŜszej niŜ 500.000 zł -potwierdzone dowodami
określającymi, Ŝe roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazującymi, Ŝe zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Ocena spełnienia powyŜszego
warunku będzie dokonywana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
budynku uŜyteczności publicznej - naleŜy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyŜszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi
pasaŜerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz
inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uŜyteczności publicznej
uznaje się takŜe budynek biurowy lub socjalny
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Warunek zostanie
uznany za spełniony jeŜeli Wykonawca złoŜy stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu. Ocena spełnienia powyŜszego warunku będzie dokonywana w oparciu o wymagane
dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje osobami zdolnymi do
realizacji zamówienia, w tym zapewni objecie funkcji kierownika robót przez osobę posiadająca
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uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń lub odpowiadającymi wydanymi na podstawie wcześniejszych przepisów, legitymującą się
aktualną przynaleŜnością do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa. Ocena spełnienia powyŜszego
warunku będzie dokonywana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
Wykonawca który dysponuje osobami spoza terytorium RP musi wykazać ,Ŝe osoby te posiadają
wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branŜy budowlanej w kraju
zamieszkania tej osoby oraz posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branŜy
budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394 z późn. zm.) lub posiadać
waŜny wpis na listę członków izby zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inŜynierów budownictwa (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z późn. zm.),
wydane przez właściwe rady izby inŜynierów budownictwa wraz z aktualnym zaświadczeniem o
ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej wydanym przez właściwe Izby InŜynierów Budownictwa
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Warunek zostanie
uznany za spełniony jeŜeli Wykonawca złoŜy stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu. Ocena spełnienia powyŜszego warunku będzie dokonywana w oparciu o wymagane
dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
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 naleŜy przedłoŜyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane
w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy 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 do wykonania zamówienia, a
takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy
przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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,
Ŝe:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca ma do oferty załączyć kosztorys ofertowy (sporządzony zgodnie z przedmiarem robót załączonym
przez zamawiającego do siwz- załącznik nr 1 ) zawierający wszystkie roboty niezbędne do wykonania
zamówienia.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Gwarancja na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.sokol.zakopane.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Zarząd Towarzystwa
Gimnastycznego SOKÓŁ Gniazdo w Zakopanem ul. Orkana 2 34-500 Zakopane.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2016
godzina 12:00, miejsce: Biuro Kierownika Kina Sokół w Zakopanem ul. Orkana 2 34-500 Zakopane.
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: Oferty naleŜy składać w Biurze Kierownika Kina Sokół w Zakopanem przy ul. Orkana 2 w
godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 16ºº do 20ºº a w dniu w którym upływa termin składania
ofert tj.17 maja 2016r. w godz: 9ºº do 12ºº.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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
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