
Opole: Przebudowa kulis w części przyziemia w budynku zapleczu Narodowego 

Centrum Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej 14A, 45-082 Opole 

Numer ogłoszenia: 435592 - 2012; data zamieszczenia: 06.11.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu , ul. Piastowska 14 

A, 45-082 Opole, woj. opolskie, tel. 77 4531127, 4538121, faks 77 4538814. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncpp.opole.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: Przebudowa kulis w części 

przyziemia w budynku zapleczu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki przy ul. 

Piastowskiej 14A, 45-082 Opole. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn. Przebudowa kulis w części 

przyziemia w budynku zapleczu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki przy ul. 

Piastowskiej 14A, 45-082 Opole, polegającego na wprowadzeniu 2 biegu schodów oraz 

przebić ściennych w rejonie skrajnego wejścia scenicznego. 2. Prace budowlane obejmują 

swoim zakresem: 1) przygotowanie i zabezpieczenie z należytą starannością terenu budowy, 

2) wykonanie prac demontażowych, 3) wykonanie wykopu w istniejącym gruncie 

zasypowym, 4) wykonanie nowych schodów żelbetowych oraz balustrad, 5) wycięcie 

otworów ściennych dla wykonania przejścia, 6) wykonanie prac murarsko-tynkarskich i 

malarskich, izolacji ścian i sufitów, 7) montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych klatki 

schodowej, 8) wykonanie prac posadzkarskich, 9) wykonanie prac zw. z instalacją wentylacji 

mechanicznej, 10) wykonanie prac zw. z instalacją elektryczną, 11) wywiezienie ziemi i 

materiałów rozbiórkowych i powstałych odpadów, 12) uporządkowanie placu budowy. 3. 

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowo-techniczna, zwana dalej 

dokumentacją projektową, którą Zamawiający umieszcza na stronie internetowej 

www.ncpp.opole.pl w formie plików do pobrania, tj.: projekt budowlany, przedmiary robót, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.. 

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

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 



 Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stanowiących nie 

więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.21.21.71-5, 

45.31.00.00-3. 

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: 

28.12.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

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 Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że 

dysponuje osobą kierownika budowy, który posiada uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się 

wykonaniem co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 50 

000 zł brutto każda, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, dotyczących budowy bądź przebudowy polegających 

na wykonaniu robót budowlanych wewnątrz budynku odpowiadających 

rodzajowo przedmiotowi zamówienia 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że 

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym potrzebnym do 

wykonywania zamówienia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że 

dysponuje osobą kierownika budowy, posiadającym uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 

bez ograniczeń 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że 

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego 

zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 PLN. 

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 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 



 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, 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 

 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 

 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) 



1. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku kiedy 

Wykonawca polega na doświadczeniu, wiedzy, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów; 2. dokument, z 

którego wynikać będzie sposób reprezentacji lub pełnomocnictwo do podpisania oferty, 

umowy w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum, spółka cywilna); 3. podpisany wzór umowy; 4. zestawienie materiałów, 

urządzeń, technologii równoważnych w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę 

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. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić w przypadkach, gdy jej 

wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony wyrażą zgodę 

w formie sporządzonego i podpisanego przez obie strony aneksu. 2. Zamawiający dopuszcza 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w przypadkach: 1) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację 

umowy, a w szczególności na jej zakres, termin, cenę umowy; 2) zmiany nazwy, adresu 

firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub 

połączeniem z inną firmą, 3) zmiany osób przewidzianych do kierowania, nadzorowania 

robotami wymienionymi w ofercie przetargowej, za uprzednią zgodą Zamawiającego, 4) 

uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność 

zmiany sposobu wykonania umowy, 5) zmiany terminu wykonania robót spowodowanej: a) 

wystąpieniem sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej 

wpływ na realizację robót, b) z powodu konieczności usunięcia istotnych braków lub błędów 

w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z 

przepisami prawa, c) udzieleniem zamówienia dodatkowego powodującego wstrzymanie 

zamówienia podstawowego, w rozumieniu art. 67 ust. 5 Ustawy, d) działaniem siły wyższej 

(np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, w 

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożącego powstaniem 



szkody o znacznych rozmiarach), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania 

robót, e) działaniem osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych, które 

to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 6) okoliczności leżących po 

stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego lub 

konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 7) koniecznością zrealizowania 

projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w 

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 8) koniecznością 

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych 

niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały 

znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań będzie niekorzystnym wykonaniem przedmiotu umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.ncpp.opole.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowe 

Centrum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14A, 45-082 Opole (sekretariat). 

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

ofert: 21.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, ul. 

Piastowska 14A, 45-082 Opole (sekretariat). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

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 


