Kraków: Wykonanie w budynku Teatru Łaźnia Nowa w piwnicy: 1. montażu drzwi ppoż o odporności EI 60, stalowych, 2. zamontowanie jednego nadproża z belek
stalowych i wykucia odpowiednich otworów dla drzwi 3. ścian GK spełniających odporność ogniową REI 120 4. montażu 2 hydrantów fi 50 z pełnym osprzętem 5.
wyrównanie posadzek betonowych 6. prac malarskich 7. pomalowanie posadzki betonowej 8. pomalowanie założonych drzwi 9. wykonanie potrzebnych projektów
wykonawczych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25, 31-977 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4250320, faks 012 4250321.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznianowa.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.laznianowa.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: Wykonanie w budynku Teatru Łaźnia Nowa w piwnicy: 1. montażu drzwi ppoż o odporności EI 60, stalowych, 2.
zamontowanie jednego nadproża z belek stalowych i wykucia odpowiednich otworów dla drzwi 3. ścian GK spełniających odporność ogniową REI 120 4. montażu 2
hydrantów fi 50 z pełnym osprzętem 5. wyrównanie posadzek betonowych 6. prac malarskich 7. pomalowanie posadzki betonowej 8. pomalowanie założonych drzwi 9.
wykonanie potrzebnych projektów wykonawczych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.W poziomie piwnic należy wydzielić przestrzeń wokół zapadni ścianami o odporności REI 120 i
zamontować drzwi EI 60. 2.W pomieszczeniu należy zamontować 2 hydranty fi 52 mm 3.Należy zamontować drzwi ppoż według projektu. W przypadku drzwi głównych
do Galerii należy wykonać wykucia otworowe oraz nadproża stalowe. Nadproża stalowe winny być zaprojektowane wykonawczo i przedstawione do akceptacji głównemu
projektantowi Katarzynie Kowalskiej. Specyfikacja drzwi: (razem 12 sztuk drzwi ) 4.w obszarze zapadni: symbol D1, 4 sztuki, klasa zabezpieczenia EI 60, dwuskrzydłowe
o wymiarach orientacyjnych do weryfikacji: po obmiarze, 350x210, 2 sztuki lewe 2 sztuki prawe, stalowe gładkie, 5.na ścianie naprzeciw klatki schodowej symbol D9, 2
sztuki, klasa zabezpieczenia EI 60, dwuskrzydłowe o wymiarach orientacyjnych do weryfikacji: po obmiarze, 140X200, 1 sztuka lewa 1 sztuka prawa, stalowe gładkie,
6.na ścianach podłużnych korytarzowych po jednej z kazdej ze stron symbol D5, 3 sztuki, klasa zabezpieczenia EI 60, jednoskrzydłowe o wymiarach orientacyjnych do
weryfikacji: po obmiarze, 90X200, 1 sztuka lewa 1 sztuka prawa, stalowe gładkie, 7.do tzw wentylatorni symbol D5, 1 sztuka, klasa zabezpieczenia EI 60,
jednoskrzydłowa o wymiarach orientacyjnych do weryfikacji: po obmiarze, 140X200, 1 sztuka lewa stalowe gładkie, 8.od strony Galerii symbol D6, 1 sztuka, klasa
zabezpieczenia EI 60, dwuskrzydłowe o wymiarach orientacyjnych do weryfikacji: po obmiarze, ok 140X200, rozsuwane, stalowe gładkie, z okuciami antypanicznymi
samozamykacz, 9.od strony Galerii oraz symbol D 5 1 sztuka, klasa zabezpieczenia EI 60, jednoskrzydłowe o wymiarach orientacyjnych do weryfikacji: po obmiarze,
90X200, stalowe gładkie, z okuciami antypanicznymi samozamykacz; klamki ze stali nierdzewnej, 10.od strony Galerii oraz 1 sztuka, klasa zabezpieczenia EI 60,
dwuskrzydłowe o wymiarach orientacyjnych do weryfikacji: po obmiarze, 180x200, dwuskrzydłowe ( skrzydła zbliżone wymiary miedzy 90 cm a 100 cm, jedno skrzydło
bierne) stalowe gładkie, okucia antypaniczne; -regulator kolejności zamykania; samozamykacz; klamki i okucia ze stali nierdzewnej, 11.Drzwi montowane muszą posiadać
odpowiednie certyfikaty i aprobaty pokazujące że oferowany produkt spełnia wymagane normy ppoż opisany w zamówieniu. Wykonanie ścian ppoż: 12.wykonanie na
całym obwodzie ściany SW2 takiego połączenia z sufitem i podłoga aby spełniały one normę ogniową REI 120 13.Wykonanie 98,11 m2 ściany G-K zmieniającej
istniejące ściany na sciany o odporności ogniowej REI 120: 2 płyty G-K ( 1 zwykła druga o podwyższonej odporności na uderzenia) profil CW 75, wełna mineralna 5 cm,
kamienna o minimalnej gęstości 50 kg/m3 14. wykonanie ściany 81,47 m2, wysokość 3,20 m, ściany G-K, o odporność REI 120 składającej się z 4 płyt G-K ( 3 płyty
zwykłe jedna o podwyższonej odporności na uderzenia), profil CW 75, wełna mineralna 5 cm kamienna o minimalnej gęstości 50 kg/m3, 15.Pomalowanie , 2 razy nowych
ścian z jednej strony na biało farba emulsyjną zagruntowanie i wykończenie ścian g-k typowe, 16.Prace posadzkarskie: Wyrównanie posadzki betonowej o powierzchni
280 m2 przez zerwanie starej posadzki i położenie nowej posadzki betonowej o grubości 15 cm, wraz z podsypką i siatką zbrojeniową usztywniającą. 17. Wykonanie
inwentaryzacji istniejących po wykonawczej 18. Wykonanie projektów wykonawczych w potrzebnych elementach realizacji zamówienia: szczególnie nadproża, prace
posadzkowe, łączenie ścian g-k ze stropami i podłogą, z ościeżnicami, przejścia wentylacyjne 19.odbiory końcowe.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.22-9, 45.42.11.41-4, 71.32.00.00-7, 45.44.21.00-8.
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: Zakończenie: 15.09.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert -a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- w tym okresie -- wykonywał roboty budowlane w zakresie przedmiotu zamówienia , co najmniej 5 razy, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
złoży 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 także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego
zamówienia na wartość co najmniej 250 000 PLN /słownie dwieście piećdzieisąt tysięcy złotych/ a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. jeśli wykonawca okaże informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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;
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 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;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
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.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 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 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;
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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ
OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom
technicznym;
zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do
systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;
zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli
zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się
do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych
przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji;
inne dokumenty
instrukcje obslugi specyfikacje techniczne etc
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 - 80
2. gwarancja czas jej udzielenia - 20
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.laznianowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Laznia Nowa, 31-977 Kraków os. szkolne 25.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2013 godzina 13:00, miejsce: Teatr Laznia Nowa, 31-977 Kraków os.
szkolne 25.
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: .
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

