Piła: Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka
Emocji w Pile
Numer ogłoszenia: 162992 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji , pl. Staszica 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie,
tel. 67 210 5004, faks 67 210 5002.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.rck.pila.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów: www.bip.rck.pila.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum
Kultury - Fabryka Emocji w Pile.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile przy Placu Staszica 1 2.
Zamówienie obejmuje realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych do realizacji decyzji, zezwoleń, uzgodnień oraz wykonanie na
jej podstawie robót budowlanych, instalacyjnych i termomodernizacyjnych. 3. Zadanie współfinansowane jest w
ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS System Investmen Scheme Część V)
Zarządzanie Energią w Budynkach Wybranych Podmiotów Sektora Finansów Publicznych w ramach Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały Zarządu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 24 kwietnia o przyznaniu dofinansowania.
4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 4.1. Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i przekazanie
Zamawiającemu wszystkich elementów dokumentacji w pięciu egzemplarzach w formie papierowej oraz na nośniku
elektronicznym w formie edytowalnej, 4.2. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego z Konserwatorem
Zabytków, wymaganych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, a także pozwolenia na budowę. 4.3. Zapewnienie nadzoru
autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4.4.
Wykonanie robót budowlanych według dokumentacji projektowej i wykonawczej i zgodnie z wytycznymi określonymi
w Programie funkcjonalno - użytkowym. 4.5. Wykonanie okablowania pod instalacje monitoringu budynku oraz
podświetlenia budynku na podstawie opisu zawartego w zał. Nr 10. 4.5. Zorganizowanie i przeprowadzenie
niezbędnych prób, badań i odbiorów, 4.6. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Świadectwa energetycznego
wyremontowanego budynku. 5. Wymagania Zamawiającego: 5,1, Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych
odbywać się będzie w czynnym obiekcie i prace muszą być zorganizowane tak aby były bezpieczne dla otoczenia i
umożliwiały wykonywanie zadań statutowych Zamawiającemu. 5.2. Wykonawca sporządzi w uzgodnieniu z
Zamawiającym, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy szczegółowy harmonogram rzeczowo
finansowy realizacji robót. Zatwierdzony harmonogram będzie załącznikiem do umowy. W harmonogramie należy
uwzględnić zapisy punktów 5.3. oraz Rozdz. VI. 5.3. Warunki płatności: - ilość faktur VAT wynikać będzie z
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, - zapłata za fakturę w terminie 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu

Prawidłowo sporządzonej faktury, - Wykonawca może wystawić fakturę końcową po odbiorze końcowym robót,
wartość brutto faktury końcowej nie może być mniejsza niż 10% wartości całego zamówienia. 5.4. Wymagany okres
rękojmi i gwarancji: - okres rękojmi i gwarancji jakości robót nie krótszy niż 36 miesięcy, - okres gwarancji na
wbudowaną stolarkę nie krótszy niż 60 miesięcy, - okres gwarancji na zamontowane grzejniki - nie krótsza niż 24
miesiące. 5.5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaprojektował i wykonał na ścianach budynku tynk silikonowy
barwiony o ziarnistości minimum 1,5 mm. 5.6. Zastosowany system ocieplenia musi spełniać poniższe warunki: przyczepność kleju do betonu w stanie powietrzno-suchym nie mniejsza niż 0,6 Mpa - wyprawa tynkarska silikonowa
barwiona, - system musi zawierać środki chroniące elewację przed rozwojem alg i grzybów, - system ,musi zawierać
środki antyelektrostatyczne, chroniące elewację przed osadzaniem kurzu i pyłów. Wykonawca zobowiązany jest
załączyć do dokumentów oferty oświadczenie systemodawcy o spełnianiu powyższych parametrów, 5.7. Oferowana
stolarka winna spełniać następujące wymagania: okna - profil - minimum 5-cio komorowy, - trzy uszczelki
obwiedniowe, - okucia obwiedniowe z funkcją rozszczelniania, - szyby o emisyjności ciepła V=1,0W/m²xk drzwi
zewnętrzne - aluminiowe, - współczynnik przep. Ciepła V=1,7W/m³²xk - drzwi frontowe - szt 3 w tym środkowe
automatyczne rozsuwane 6. Ponadto do obowiązków wykonawcy należy: 6.1. wykonanie na własny koszt w ramach
zaoferowanej ceny wszelkich niezbędnych na czas prowadzenia budowy robót przygotowawczych i
zabezpieczeniowych; 6.2. zapewnienie na własny koszt zaplecza budowy. Uzgodnienie z kierownictwem RCK
warunków korzystania z energii elektrycznej oraz wody. 6.3. sporządzenie przez kierownika budowy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wypełnienie na własny koszt warunków tam określonych, związanych z
bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. 6.4. wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po wykonaniu
zadania oraz przekazanie jej Zamawiającemu na nośnikach elektronicznych (np. płyta CD, dysk przenośny. 6.5.
wykonanie, dostarczenie i ustawienie na terenie placu budowy tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 6.6. opracowanie projektu organizacji ruchu na
czas budowy oraz poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych (na przykład z zapewnieniem transportu
technologicznego materiałów, poniesieniem kosztów zajęcia terenu na czas prowadzenia robót budowlanych); jeżeli
będzie to konieczne. 6.7. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wszystkie odpady powstałe w czasie prac
budowlanych, natomiast odpady, których nie można wywieźć na wysypisko - zutylizować zgodnie z obowiązującymi
przepisami; Wszystkie elementy będące efektem demontażu instalacji cieplnej za zgodą Zamawiającego należy
sprzedać na złom, z środki uzyskane z tego tytułu przelać na wskazane konto Zamawiającego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.12.00-6, 45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3,
45.42.11.10-5, 45.26.13.20-3, 45.26.00.00-7, 45.31.23.11-0, 45.33.11.00-7.
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: Zakończenie: 30.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany
wnieść wadium w wysokości: 30 .000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych.) 2. Forma wadium Wadium może
być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109,
poz.1158, ze zm). Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa
wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń, a w szczególności w przypadkach wystąpienia okoliczności opisanych poniżej
w pkt. 4. 3. Termin i miejsce wniesienia wadium 1) Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania
ofert. Okres ważności wadium wynosi 30 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert. 2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek

bankowy zamawiającego Nr: 06 1020 3844 0000 1502 0153 1607 Bank PKO BP O. Piła z adnotacją: wadium:
Termomodernizacja budynku RCK w Pile . Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Zamawiający uzna,
że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. 3) W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona
zawierać następujące elementy: a) wskazanie wykonawcy, wskazanie zamawiającego, czyli Beneficjenta gwarancji/
ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib, b) dokładna nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c)
wskazanie sumy gwarancyjnej, d) określenie terminu ważności gwarancji, e) z treści gwarancji lub poręczenia
powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia
zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu przewidziane w
ustawie okoliczności, określone w art. 46, w ust. 4a oraz w ust. 5 ustawy Pzp. 4) Wadium wnoszone w postaci
poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej
należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej (oryginał
wadium), która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 5) Nie wniesienie wadium w wymaganym
terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 6) Wadium dla
wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich. 4.
Zatrzymanie wadium 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to
z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Zwrot wadium 1. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium: 1) po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a; 1a) Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2)
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 2. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium
o którym mowa w pkt 1., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 3. Jeżeli wadium
wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Utrata wadium Wykonawca, którego
oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w sytuacjach wskazanych w art. 46
ust. 5 pzp.
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
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1.1. spełniają warunki dotyczące: 1.1.1)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca
złoży podpisane oświadczenie zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
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, zrealizował trzy

zadania w zakresie termomodernizacji budynków, obejmujące docieplenie ścian, dachów,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę lub remont c.o. o wartości nie mniejszej
niż 1 300 000 zł brutto każde, w tym przynajmniej dwa z nich wykonane w formule
zaprojektuj i wybuduj, a roboty wykonywane były obiektach stale czynnych. Wykonawca
załączy dowody dotyczące wykonanych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty, a także wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem
odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. wykonawca, na każdą funkcję
wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania: a) kierownik
budowy - uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
oraz doświadczenie zawodowe - min. 5 lat po uzyskaniu uprawnień b) kierownik robót
elektrycznych - uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie zawodowe min. 3 lata po uzyskaniu uprawnień c) kierownik robót sanitarnych - uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz doświadczenie zawodowe - min. 3 lata po uzyskaniu uprawnień
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem
odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. wykonawca, na każdą funkcję
wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania: a) kierownik
budowy - uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
oraz doświadczenie zawodowe - min. 5 lat po uzyskaniu uprawnień b) kierownik robót
elektrycznych - uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie zawodowe min. 3 lata po uzyskaniu uprawnień c) kierownik robót sanitarnych - uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz doświadczenie zawodowe - min. 3 lata po uzyskaniu uprawnień
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że: a) dysponuje własnymi środkami finansowymi lub zdolnością
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych
złotych), oraz b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1
000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).
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:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
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.
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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował trzy zadania w zakresie termomodernizacji
budynków, obejmujące docieplenie ścian, dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę lub remont
c.o. o wartości nie mniejszej niż 1 300 000 zł brutto każde, w tym przynajmniej dwa z nich wykonane w formule
zaprojektuj i wybuduj, a roboty wykonywane były obiektach stale czynnych. Wykonawca załączy dowody dotyczące
wykonanych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, a także wskazujące, że
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.rck.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalne Centrum Kultury
Fabryka Emocji Plac Staszica 1 64-920 Piła.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2014 godzina
10:00, miejsce: Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji Plac Staszica 1 64-920 Piła.
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: Zadanie współfinansowane jest w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji
(GIS System Investmen Scheme Część V) Zarządzanie Energią w Budynkach Wybranych Podmiotów Sektora
Finansów Publicznych w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt
realizowany jest na podstawie Uchwały Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z
dnia 24 kwietnia 2014 r..
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

