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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Kieleckie Centrum Kultury , Pl. Moniuszki 2b, 25-334 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 0-

413444032, 3444033. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kck.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KIELECKIEGO 

CENTRUM KULTURY WRAZ Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI W CELU POPRAWIENIA ICH 

ENERGOCHŁONNOŚCI. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja 

inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku Kieleckiego Centrum Kultury wraz z modernizacją instalacji w celu 

poprawienia ich energochłonności, obejmująca swym zakresem budynek zlokalizowany przy w Kielcach, Plac 

Moniuszki 2b, polegająca na: 1. Dociepleniu ścian zewnętrznych w technologii lekkiej-mokrej z zastosowaniem 

styropianu wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi (min. wymiana obróbek blacharskich, zdjęcie i ponowne 

założenie elementów przytwierdzonych do ścian wraz z wykonaniem ewentualnych konstrukcji pomocniczych), 2. 

Wymianie okładziny pudła scenicznego (montaż elewacji wentylowanej z okładziną z tafli szkła laminowanego lub 

laminatów wysokociśnieniowych na stelażu metalowym z warstwą dociepleniową) wraz z wszelkimi robotami 

towarzyszącymi, 3. Wymianie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi, 4. 

Wymianie istn. świetlików dachowych na nowe kopułowe wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi, 5. Wykonaniu 

izolacji termicznej dachu i stropodachu wraz z naprawą pokrycia dachu z papy asfaltowej termozgrzewalnej wraz z 

wszelkimi robotami towarzyszącymi, 6. Wymianie obróbek blacharskich, 7. Modernizacji wewn. instalacji 

centralnego ogrzewania grzejnikowego wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi, 8. Modernizacji węzła 

przygotowania c.w.u. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi, 9. 

Wykonaniu prac towarzyszących niezbędnych do wykonania pełnego zakresu termomodernizacji (min. wymiana 

inst. odgromowej, instalacje elektr. związane z modernizacją węzła c.w.u.) Szczegółowy opis zamówienia jest 

opisany przez wielobranżową dokumentację projektową, w tym: 1. projekt budowlany i wykonawczy 

termomodernizacji budynku Kieleckiego Centrum Kultury w celu ograniczenia energochłonności i kolorystyka 

opracowany przez pracownię projektową Detan Sp. z o.o. 2. projekt budowlano - wykonawczy wymiany okładziny 

pudła scenicznego opracowany przez pracownię projektową Detan Sp. z o.o. 3. projekt budowlany i wykonawczy 

modernizacji instalacji c.o. opracowany przez pracownię projektową PIO-SAN, 4. projekt wykonawczy modernizacji 

c.w.u. opracowany przez pracownię projektową PIO-SAN, wraz z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, przedmiarami robót oraz postanowieniami zawartymi w odpowiadających im decyzjach o pozwoleniu na 

budowę wraz z decyzjami zmieniającymi, zgłoszeniem wykonania robót, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 5. 

projektowaną charakterystykę energetyczną budynku opracowaną przez pracownię InPraxi. Zaleca się, aby 

Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy wraz z dokonaniem stosownych pomiarów i oględzin miejsca 

prowadzenia robót, a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 
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oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót, w 

tym wszelkie prace pomocnicze, towarzyszące, zabezpieczające i montażowe wymagane podczas realizacji a 

następnie do przekazania każdego elementu w stanie gotowym do użytkowania ( podana cena ofertowa zawierać 

będzie również wartość tych czynności). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na czas prowadzenia robót 

sporządził projekt a następnie wykonał na własny koszt wygrodzenia stref zagrożonych oraz zabezpieczenia wejść 

do budynku na czas prowadzenia robót, jeżeli wystąpi taka konieczność. Roboty budowlane i sprawowanie 

nadzoru prowadzone będą w czynnym obiekcie. JEŻELI W DOKUMENTACJI GDZIEKOLWIEK WYSTĘPUJĄ 

NAZWY HANDLOWE MATERIAŁÓW LUB URZĄDZEŃ TO MAJĄ ONE JEDYNIE NA CELU PRECYZYJNE 

OKREŚLENIE ELEMENTÓW SKŁADYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, PRODUKTÓW I WYROBÓW O PARAMETRACH 

RÓWNOWAŻNYCH LECZ NIE GORSZYCH OD TYCH, KTÓRE PRZYJĘTO W DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ I DOKUMENTACH ZAŁĄCZONYCH DO SIWZ.. 

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

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących łącznie nie więcej niż 20% wartości zamówienia 

podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.12.10-9, 45.31.00.00-3, 45.33.22.00-5, 

45.42.10.00-4, 45.44.30.00-4, 45.45.00.00-6. 

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: 30.11.2012. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 150000.00 PLN (słownie: sto 

pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2011-09-14 do godz. 10:00 (za datę 

wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania na rachunku Zamawiającego) Wadium może być 

wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego nr 70 1050 1461 1000 0023 5336 9016, prowadzone przez ING Bank Śląski; b: poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

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 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania 

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania 

wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 
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III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji 

ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 

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 narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 

robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 

zasobami  

� 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  

� sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie 

z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego 

części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania 

finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie 

dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy  

� informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� 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  
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Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność 

finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 

potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

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  
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� 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) 

Oświadczenie o spełnianiu warunków wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, Oferta na roboty budowlane 

sporządzona na formularzu oferty na roboty budowlane zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik do 

SIWZ, kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiary robót, stanowiące załącznik do SIWZ. 

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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1 - Cena - 90  

2 - Okres gwarancji - 10  

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 

Zmiany korzystne dla zamawiającego takie, jak: skrócenie terminów realizacji umowy, zastosowanie 

oszczędniejszych (bardziej przyjaznych dla środowiska) technologii. Warunkiem dokonania zmiany jest uzyskanie 

uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej (aneks do umowy). 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.kck.com.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kieleckie Centrum Kultury 25-

334 Kielce, Plac Moniuszki 2b pokój nr 45. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2011 

godzina 10:00, miejsce: Kieleckie Centrum Kultury 25-334 Kielce, Plac Moniuszki 2b pokój nr 40 (sekretariat 

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 nr WND-RPSW.04.02.00-26-748/10 współfinansowany przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury 

ochrony środowiska i energetycznej, Osi 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.. 

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 
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(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

file://C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\OLKC\264816-2011....


