Choszczno: Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w zakresie
szybu windowego wraz z wyposaŜeniem ( winda przystosowana dla osób
niepełnosprawnych )
Numer ogłoszenia: 233833 - 2008; data zamieszczenia: 24.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Choszczno , ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, woj.
zachodniopomorskie, tel. 095 7659300, fax. 095 7659306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa istniejącego
budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w zakresie szybu windowego wraz z wyposaŜeniem (
winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie zadania:Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej
nr 3 w zakresie szybu windowego wraz z wyposaŜeniem ( winda dla osób
niepełnosprawnych).Zamawiający planuje współfinansowanie zadania z
PFRON.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomach od III do V
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacji projektowej.
UWAGA Ze względu na bezpieczeństwo roboty muszą odbywać się poza godzinami, w
których w obiektach przebywają dzieci lub w częściach obiektów wyłączonych z
uŜytkowania..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.31.00.00-3,
45.33.10.00-6, 45.31.22.00-9, 45.23.24.60-4, 45.31.21.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: Warunki Formalne:O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ustawy.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy, oraz spełniający
następujące warunki:W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,posiada dostęp do
linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niŜ 60 tysięcy złotych.W
przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki ekonomicznofinansowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców
składających wspólną ofertę.Potencjał kadrowy:Dysponują osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tj. a)W okresie ostatnich 3 lat zatrudniali przeciętnie nie
mniej niŜ 10 osób,b)kluczowy personel Wykonawcy posiada doświadczenie i
odpowiednie kwalifikacje tj;a.Kierownik Budowy - branŜa budowlana uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej liczba
osób 1, b.Kierownik Robót Elektrycznych uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych liczba osób 1.Wykonawca musi
zagwarantować moŜliwość porozumiewania się w języku polskim swojego personelu
z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi osobami i instytucjami
uczestniczącymi w procesie realizacji zamówienia.Wykonawcy składający wspólnie
ofertę muszą łącznie spełniać w/w wymagania.Doświadczenie Wykonawcy
a)Wykonawca składający ofertę musi wykazać, Ŝe w okresie ostatnich 5 lat, (a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z naleŜytą
starannością realizację co najmniej jednego zadania podobnego tj. szybu windowy z
windą o wartości szacunkowej nie mniejszej niŜ 60 000 złotych.Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie
zamówienia, zobowiązani są: a)do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;b) spełniać
warunki wymienione w punkcie 6 niniejszej SIWZ;c) do solidarnej odpowiedzialności
za wykonanie przedmiotu zamówienia;d)do solidarnej odpowiedzialności za
wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pod rygorem
niewaŜności oferta musi zawierać:Oferta na wykonanie zamówienia - wypełniony
Formularz Nr 1 SIWZ. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób
podpisujących ofertę, jeŜeli upowaŜnienie takie nie wynika wprost z dokumentów
rejestracyjnych firmy (Formularz nr 2 SIWZ).Dokumenty potwierdzające, Ŝe
wykonawca spełnia Formalne Warunki ubiegania się o zamówienie (zgodnie z

rozdz.6, p. 6.1SIWZ):a)Oświadczenie, o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Formularzem Nr 3 SIWZ.b)Aktualny odpis
z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złoŜyć wszyscy wykonawcy
wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia.Dokumenty potwierdzające, Ŝe
wykonawca spełnia ekonomiczne i techniczne warunki ubiegania się o zamówienie
a)Potencjał ekonomiczny i finansowy. Informacje i dokumenty potwierdzające, Ŝe
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia i spełnia wymagania wymienione w rozdz.6 p.6.2.1 SIWZ.
NiŜej wymienione dokumenty muszą złoŜyć wszyscy wykonawcy wspólnie
ubiegający się o przyznanie zamówienia i.Informacja banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;b)Potencjał kadrowy. Informacje i dokumenty
potwierdzające fakt dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p 6.2.2 SIWZ).
i.Informacje o potencjale kadrowym Wykonawcy oraz informacje o kluczowym
personelu oraz informację na temat doświadczenia i kwalifikacji zawodowych
kluczowego personelu - zgodnie z Formularzem Nr 4 SIWZ ii.Kopie stosownych
uprawnień budowlanych oraz kopie dokumentów potwierdzających ich weryfikację,
wydanych przez izbę inŜynierów lub zaświadczeń o przynaleŜności do właściwej izby
inŜynierów.d)Doświadczenie zawodowe - informacje i dokumenty potwierdzające, Ŝe
wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
(zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p.6.2.4 SIWZ) i.Informacje o zrealizowanych
zamówieniach - wypełniony Formularz Nr 5 SIWZii.Referencje lub inne dokumenty
potwierdzające, Ŝe zadania zostały wykonane naleŜycie i zgodnie z wymaganiami
zamawiających,Do oferty muszą być równieŜ dołączone następujące
dokumenty:a)Podwykonawstwo - wypełniony Formularz Nr 6 SIWZ z wykazem
zakresów robót zlecanych Podwykonawcom. b)Informacje o podmiotach wspólnie
ubiegających się o przyznanie zamówienia z oświadczeniem wykonawców wspólnie
ubiegających się o przyznanie zamówienia - zgodnie z Formularzem Nr 7 SIWZ..
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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.choszczno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umoŜliwiający
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o
sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeŜeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 15.10.2008 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w
Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

