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O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowi ą zkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA 1: ZAMAWIAJ Ą CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkó ł Gózd, ul. Radomska 7,
26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 48 320 23 57, faks 48 320 23 57.
www. b p. g ozd p1

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ Ą CEGO: Administracja samorz ądowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) OKRE Ś LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ą cego: Termomodernizacja budynku Szko ły
Podstawowej w Kiwatce.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
11.1.4) Okreś lenie przedmiotu oraz wielko ś ci lub zakresu zamówienia: 1..Przedmioteiyi

postępowania i zamówienia jest wy ł onienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac
termomodernizacji budynku szkob7 podstawowej w Kiwatce położonej w miejscowo ści
Kiwatka Królewska 31.
2.Prace musz ą być zrealizowane zgodnie z warunkami SpecyIkacji stotnycli Warunków
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3.Zakres prac obejmuje:
- dach
- elewacja docieplenie budyiiku
- opaska wokół budynku, naprawa schodów zewn ętrznych
- stolarka
- roboty wyko ńczeniowe
- instalacja elektryczna - odgromowa
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia okre śla przedmiar robót stanowi ący
załącznik nr 6 do SIWZ. wykaz stolarki stanowi ący załącznik nr 7 do SJW7 i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót stanowi ąca załącznik nr 8do SIWZ.
5.Miejsce realizacji zamówienia: Kiwatka Królewska 31 26-634 Gózd
11.1.6) Wspólny S łownik Zamówie ń (CPV): 45110000-1 45421000-4; 45320000-6; 453240004;
454421008;451112206
11.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz(? ś ciowej: nie
11.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej: nie.
11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres zako ń czenia. 18.08.2014r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
111.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi by ć zabezpieczona wadium w wysoko ś ci 12.000,00 z ł
(słowni dwana ś cie tysi ę cy zł 00/1 00)

111.2) ZALICZKI

111.3) WARUNKI UDZIA Ł U W POST Ę POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁ NIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ś lonej działalno ś ci lub czynno ś ci, jeż eli przepisy
prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe łniania tego warunku

Zamawiaj ący nie stawia szczególnych wymaga ń w zakresie spe łnienia tego \\arunku.
Wykonawca potwierdza spe łnianie warunku poprzez złożenie o świadczenia
111.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe ł niania tego warunku

Zamawiaj ą cy nie stawia szczególnych wymaga ń w zakresie spe łnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spe łnianie warunku poprzez złożenie o świadczenia
111.3.3) Potencja ł techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe ł niania tego warunku

Zamawi ąj ący nie stawia szczególnych wymaga ń w zakresie spelnienia tego warunku.
kona\yca potwierdza spe łnianie warunku poprzez zło żenie o świadczenia
r\

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe łniania tego warunku

Zamawiaj ący nie stawia szczególnych wyma(ya ń w zakresie spe łnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spe łnianie warunku poprzez z łożenie o ś wiadczenia
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe łniania tego warunku

Zamawiaj ący nie stawia szczególnych wymaga ń w zakresie spe łnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spe łnianie warunku poprzez z łożenie o świadczenia ( za ł . nr 2).
111.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZY Ć
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE Ł NIANIA WARUNKÓW UDZIAŁ U W
POST Ę POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. I
USTAWY
111.4.1) W zakresie wykazania spe łniania przez wykonawc ę warunków, o których mowa w art. 22
ust. I ustawy, oprócz o ś wiadczenia o speł nianiu warunków udzia ł u w postę powaniu należy
przedłoży ć :
111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I ustawy,
należy przed łoży ć :
. o świadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
•

aktualny odpis z wła ś ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia łalności
gospodarczej, je żeli odrę bne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcze ś niej ni ż 6 miesi ęcy przed upływem terminu sk ładania wniosków o
dopuszczenie do udzia ł u w postę powaniu o udzielenie zamówienia albo sk ładania ofert:

• aktualne za świadczenie wła ściwego naczelnika urz ę du skarbowego potwierdzaj ą ce, ze
wykonawca nie zalega z op łacaniem podatków, lub za świadczenie, ż e uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz łożenie na raty zaleg łych płatno ś ci lub
wstrzymanie w cało ści wykonania decyzji wła ś ciwego organu - wystawione nie wcze ś niej
niż 3 miesi ące przed upływem terminu sk ładania wniosków o dopuszczenie do udzia łu w
postę powaniu o udzielenie zamówienia albo sk ładania ofert,
• aktualne za świadczenie wła ś ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo łecznego potwierdzaj ące, ze wykonawca nie zalega Z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i spo łeczne, lub potwierdzenie, ż e
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz ło ż enie na raty zaleg łych
płatno ś ci lub wstrzymanie w cało ś ci wykonania decyzji w ła ś ciwego organu - wystawione
nie wcze ś niej ni ż 3 miesi ące przed upływem terminu sk ładania wniosków o dopuszczenie
do udział u w postę powaniu o udzielenie zamówienia albo sk ładania ofert,

• wykonawca powo ł uj ący si ę przy wykazywaniu spełniania warunków udzia ł u w
postę powaniu na zasoby innych podmiotów, które b ę d ą brały udział w realizacji cz ęści
zamówienia, przedk łada tak że dokumenty dotycz ą ce tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy. okre ś lonym w pkt. 111.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania
potwierdzaj ą cy, ż e:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie og łoszono upad ło ści - wystawiony nie wcze ś niej fliz 6
miesi ęcy przed up ływem terminu sk ładania wniosków o dopuszczenie do udzia ł u w
postę powaniu o udzielenie zamówienia albo sk ładania ofert;

• nie zalega z uiszczeniem podatków, op łat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo ż e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz łoż enie na
raty zaleg łych płatno ści lub wstrzymanie w ca łoś ci wykonania decyzji wła ś ciwego organu wystawiony nie wcze ś niej ni ż 3 miesi ące przed upływem terminu sk ładania wniosków o
dopuszczenie do udział u w postę powaniu o udzielenie zamówienia albo sk ładania ofert

111.4.4) Dokumenty dotycz ą ce przynale ż noś ci do tej samej grupy kapita łowej
• lista podmiotów nale żących do tej samej grupy kapita łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, ż e nie nale ż y
do grupy kapitałowej;

111.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ZE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁ UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKRE Ś LONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub us ł ugi odpowiadaj ą
okreś lonym wymaganiom należy przed łoży ć :
• inne dokumenty
Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powo łuje si ę na rozwi ązania
równowa ż ne, jest zobowi ązany wykaza ć , ż e oferowane przez niego wyposa ż enie i
materia ły speł niaj ą wymagania okre ś lone przez Zamawiaj ącego. W takim przypadku
Wykonawca musi za łączy ć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych
materia łów, aby Zamawiaj ący móg ł sprawdzi ć czy odpowiadaj ą one wymaganiom
postawionym w dokumentacji. Zaoferowane wyposazenie i materia ły równowazne musz ą
odpowiada ć co do jako ś ci wymogom wyrobów opisanych w SIWZ oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.

111.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5)
1. Pełnomocnictwo osób podpisuj ących ofertę do podejmowania zobowi ąza ń w imieniu firmy
składaj ącej ofertę , o ile nie wynikaj ą z przepisów prawa lub innych dokumentów. 2. O świadczenie o
spełnianiu warunków udzia ł u w postę powaniu ( za łącznik nr 2 do SIWZ). 3. Uproszczony kosztorys
ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
Iy.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Iy.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Iy.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Iy.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

Iy.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ś ci oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okreś lenie warunków zmian
Istotne postanowienia umowy zawarte zosta ły w załączonym projekcie umowy.

Iy.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Iy.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ę pna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: wwwbip.gozd.pt
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo ż na uzyska ć pod adresem: Zespół
Ekonomiczno Administracyjny Szkó ł Gózd. ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, I pi ę tro, pokój nr 102

Iy.4.4) Termin sk ładania wniosków o dopuszczenie do udzia ł u w postę powaniu lub ofert:
02.04.2014r. godzina 10:50, miejsce: Zespó ł Ekonomiczno Administracyjny Szkó ł ul. Radomska 7,
26-634 Gózd, I pi ętro, pokój nr 102

Iy.4.5) Termin zwi ązania ofert ą : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk ładania ofert)
Iy.4.17) Czy przewiduje si ę unieważ nienie postę powania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania ś rodków pochodz ą cych z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ą cych
zwrotowi ś rodków z pomocy udzielonej przez pa ń stwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia ły by ć przeznaczone na sfinansowanie
całoś ci lub częś ci zamówienia: nie

Gózd, dnia /l?)marca 2014 r.

Miejsce publikacji og łoszenia o przetargu :
j
ąiarca 2014 r
z dnia
Biuletyn Zamówie ń Publicznych
marca 2014,1r
dnia
www.bipgozd.pI
ącego
Strona internetowa Zamawiaj
marca 2014 r.
Tablica og łosze ń w miejscu publicznie dost ę pnym w siedzibie Zamawiaj ącego dnia
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