Choszczno: Rozbudowa i nadbudowa istniejącej remizy straŜackiej
w Suliszewie, gm. Choszczno
Numer ogłoszenia: 188584 - 2008; data zamieszczenia: 12.08.2008
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.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.choszczno.pl

•

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu
zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i nadbudowa istniejącej
remizy straŜackiej w Suliszewie, gm. Choszczno.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest Rozbudowa i nadbudowa istniejącej remizy straŜackiej w Suliszewie. 2. Przedmiot i
zakres robót: a) Zestawienie obiektów - istniejący budynek remizy straŜackiej podlegający rozbudowie
i nadbudowie - istniejące przyłącza wod-kan - bez zmian - istniejące przyłącze energii elektrycznej bez zmian b) Zakres i rodzaj robót budowlanych: Roboty rozbiórkowe: - dachu, stolarki okiennej i
drzwiowej - zgodnie z projektem 2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określają n/w załączniki
stanowiące dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót: a)
Załącznik nr 7 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót b) Załącznik nr 8 do
SIWZ - Przedmiar robót c) Załącznik nr 9 - Projekt budowlany ckiej w Suliszewie, gm. Choszczno
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.22.32.10-1,
45.22.35.00-1, 45.26.26.20-3, 45.26.10.00-4, 45.26.13.20-3, 45.32.00.00-6, 45.40.00.00-1,
45.42.11.00-5, 45.42.11.41-4, 45.33.00.00-9, 45.33.23.00-6, 45.31.00.00-3, 45.24.41.00-0.
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: data zakończenia: 10.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

•

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2007 r., Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity), a spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 w/w
ustawy, a więc: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędna wiedzę i
doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Celem
spełnienia warunku zawartego art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca musi
wykazać, iŜ: a) w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie
rozbudowy i nadbudowy istniejącego obiektu uŜyteczności publicznej zakresem odpowiadające
przedmiotowi zamówienia, b) co najmniej jedna z osób, która będzie uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia posiada uprawnienia budowlane, 3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana
zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
lub oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 7 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi

•

wynikać jednoznacznie, iŜ w/w warunki Wykonawca spełnił.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, Ŝe
wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych do oferty naleŜy załączyć: 1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem składania oferty. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest do złoŜenia
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy Prawo
zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia opisanego
przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia
oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do
oferty naleŜy załączyć: 2.1 wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem, wartością i zakresem przedmiotowi
zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. W wykazie tym, Wykonawca musi wykazać, iŜ
wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie rozbudowy i nadbudowy istniejącego
obiektu uŜyteczności publicznej. Do oferty naleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe kaŜda
robota została wykonana naleŜycie. Wykonawca nie moŜe sumować wartości kilku robót o
mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej, 2.2. dokumenty
stwierdzające, Ŝe co najmniej jedna z osób, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
posiada uprawnienia budowlane, 3. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) w pkt. 1. ppkt.
1.1, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, 4. Dokument, o którym mowa w pkt. 3 ppkt.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o
którym mowa w pkt. 3., zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dotyczy to równieŜ pkt. 4. 6. Oferty wspólne
przedstawione przez wykonawców składających się z dwóch lub więcej przedsiębiorstw jako
partnerów (np. konsorcjum), będą musiały spełniać następujące wymagania: a) oferta będzie
zawierać informacje wymienione w punkcie 1. dla kaŜdego partnera konsorcjum, b) oferta musi być
podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę
musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści
pełnomocnictwa - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. c)
wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej
postawieniami, d) jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony jako partner kierujący
(lider), upowaŜniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w
imieniu kaŜdego, jak teŜ dla wszystkich partnerów, e) zamawiający moŜe w ramach
odpowiedzialności solidarnej Ŝądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od
wszystkich partnerów łącznie lub od kaŜdego z osobna, albo teŜ w inny sposób ustalony w umowie
konsorcjum. f) wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na
wykonawcę; w miejscu np. (nazwa i adres wykonawcy) naleŜy wpisać dane dotyczące konsorcjum,
a nie pełnomocnika konsorcjum. Uwaga: wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane
będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 7. Oferta nie podpisana przez uprawnioną osobę oraz
oferta złoŜona przez podmioty podlegające wykluczeniu zostanie odrzucona jako oferta niewaŜna.

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:
05.09.2008 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

