
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Budowa kładki technicznej-oświetleniowej zlokalizowanej nad widownią sceny głównej 
w siedzibie MCK”.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach, 

ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, tel. 0-14 633 46 00; fax 0-14 633 10 52.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mck.tarnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa kładki technicznej-
oświetleniowej zlokalizowanej nad widownią sceny głównej w siedzibie MCK”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Zakres  robót  polega  na  budowie  kładki  technicznej  oświetleniowej  i  obejmuje 
między innymi:

a) budowę pomostu,
b) dostawę i montaż na pomoście urządzeń (reflektorów, głowic ruchomych, itp.),
c) podwieszenie pomostu do rusztu z belek stalowych, modernizacja dojść do kładki,
d) zabezpieczenie  antykorozyjne  konstrukcji  stalowych,  zabezpieczenie 

przeciwpożarowe konstrukcji pomostu
e) montaż próbny i pomiary geodezyjne,
f)   inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, inwentaryzację branżową, instrukcję 
     ochrony p.poż obiektu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223200-8, 31500000-1, 45310000-3.
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: 
18.10.2010 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 
Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w terminie wyznaczonym do składania ofert 
w wysokości 7.000 zł. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

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  Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunku  na  podstawie  analizy  treści 
oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 
pięciu  lat  (liczy  się  data  wpisu do dziennika  budowy lub zgłoszenia  o zakończeniu 
budowy)  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie,  minimum 1 robotę budowlaną w zakresie 
oświetlenia scenicznego lub techniki scenicznej o wartości zamówienia nie mniejszej 
niż 200.000 zł brutto. 

Zamawiający  wymaga  załączenia  dokumentów  potwierdzających,  że  roboty  zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  .  

W przypadku, gdy Wykonawca w przetargu polega na wiedzy i doświadczeniu - 
zasobach innego podmiotu (niezależnie  od charakteru prawnego łączących go z 
nimi  stosunków)  podmiot  ten  musi  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia, 
ponadto z dokumentów musi wynikać, że roboty budowlane zrealizowane przez 
ten podmiot zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone.
Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunku  na  podstawie  analizy  treści 
dokumentów i oświadczenia – pkt III.4.1.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunku  na  podstawie  analizy  treści 

oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje:
a) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi  w specjalności  konstrukcyjno–budowlanej,  posiadającą  minimum  
3-letnie  doświadczenie w kierowaniu robotami  budowlanymi  we wskazanej  powyżej 
specjalności. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy. 
b) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  instalacji  i  urządzeń 
elektrycznych, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami 
budowlanymi  we  wskazanej  powyżej  specjalności.  Osoba  ta  będzie  pełniła  funkcję 
kierownika robót. 

Jeżeli  Wykonawca  w  przetargu  (niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  
stosunków  z innymi  podmiotami)  polega  na  zasobach  innych  podmiotów  -  osobach  
zdolnych do wykonania zamówienia, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż  
będzie  dysponował  tymi  zasobami.  Przedstawia  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie  
podmiotu do oddania mu do dyspozycji osób z uprawnieniami jak wskazano wyżej, na  
okres korzystania z tych osób przy wykonywaniu zamówienia.



Dopuszcza  się  możliwość  łączenia  kilku  funkcji  przez  jedną  osobę  w  przypadku 
posiadania kilku rodzajów uprawnień.

Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunku  na  podstawie  analizy  treści 
dokumentu i oświadczenia – pkt III.4.1.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunku  na  podstawie  analizy  treści 

oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

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:

o 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,
o wykaz osób,  które będą uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia,  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.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy, należy przedłożyć:

o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
o 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  ofert.  Osoby  fizyczne  składają  oświadczenie  w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

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.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli Wykonawca w przetargu (niezależnie od charakteru prawnego łączących stosunków 
z innymi podmiotami) polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić 



Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami.  Przedstawia w tym celu pisemne 
zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów, na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu wykazania, że wykonawca nie 
podlega  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.2  ustawy  przedkłada 
oświadczenia  i  dokumenty  określone  w  pkt.  III.4.1,  oraz  dokument  potwierdzający 
wniesienie wadium.
W  przypadku  wykonawców  posiadających  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
 których  mowa  pkt.  III.4.3.1)  zastępuje  się  je  dokumentem zawierającym  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 (wystawionym nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

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 dokonania zmian umowy:
1) terminu wykonania robót w przypadkach:

a) wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez 
Wykonawcę,

b) wystąpienia siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi,
c) wystąpienia  udokumentowanych  przez  Wykonawcę,  nie  zawinionych  przez 

niego opóźnień w dostawie urządzeń technologicznych
2) sposobu i zakresu wykonania robót w przypadkach:

a) zmiany  przepisów  powodujących  konieczność  przyjęcia  innych  rozwiązań 
technicznych  poszczególnych  elementów  obiektu  niż  przewidzianych 
w dokumentacji projektowej,

b) zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  części 
przedmiotu umowy nie leży w interesie  publicznym,  czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy

3) innych postanowień umowy w przypadkach:
a) zmiany stawek podatku od towarów i usług,
b) zmiany podwykonawców, kierowników budowy lub robót, 
c) przekształceń wykonawcy lub zbycia przedsiębiorstwa,

2.  Zmiany  dokonane  w przypadkach  określonych  w ust.  1  wymagają  dochowania  formy 
pisemnej.

3. Warunkiem dokonania zmian jest:



1) w przypadku zmian określonych w ust. 1 pkt 1 przyczyny ich wystąpienia wpływają 
na niemożność dochowania terminu wykonania robót,

2) w  przypadku  zmian  określonych  w  ust.  1  pkt  2  jeżeli  zmiana  jest  korzystna  dla 
zamawiającego i nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres  strony  internetowej,  na  której  jest  dostępna  specyfikacja  istotnych 
warunków zamówienia: www.mck.tarnow.pl zakładka „o nas” / „przetargi”
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Mościckie 
Centrum  Kultury  w  Tarnowie  Mościcach,  ul.  Traugutta  1,  33-101  Tarnów,  sekretariat. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 17.09.2010 godzina  12:00,  miejsce:  Mościckie  Centrum  Kultury  w  Tarnowie 
Mościcach, 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1, Sekretariat.
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: Zamówienie  jest  realizowane  w  ramach  Projektu 
"Modernizacja  siedziby  Mościckiego  Centrum  Kultury  w  Tarnowie-Mościcach"  Oś 
Priorytetowa  3.3.  Instytucje  Kultury,  Małopolski  Regionalny  Program  Operacyjny. 
Równocześnie Zamawiający informuje, iż zamówienie nie jest w ramach wspomnianego 
Projektu współfinansowane. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego 
systemu zakupów.
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.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.09.2010 r.

Tarnów, 2 września 2010 r.

http://www.mck.tarnow.pl/

