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oGŁoszENIE o zA},lowlEltnu _ roboty budowlane
Za

mieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe

Oeroszsurr DowczY: Zamówienia publkznego

SEKCJA I l ZAMAWIAIĄCY
I.1) I{AZWA r ADRES

Nazwa:
Zesprńł Ekonomiczno AdministracYjny Szkół w Goździe
Adres pocztowy: ul. Radomska 7

Miejscowość:Gózd
pocztovti': Ż6 - 634 Gózd
Vl/ojewodztwo: mazotriekie
Tel.:
48 320 23s7
Kod

Faks:

Ad res stron

y

48 32o Ż3 57

in te

rnetowej

za ma

wiającego

:

www.b ip.gozd.p l

I.2) RoDz'r' zAMAwIA'ĄcEGo : Administracja samorządowa

SEKCJA II : PRZEBIł{IOT ZAMOWIEI{IA

ooKRrśrrurrPRzED}'lIonr zł}tÓwIEttIA
II.1.1) l{azłlra nadana zamówbniu pl;z€:z zamawiającegol Roboty budowlane w budynkach
PSP i PG i Przedszko|aw Goździe .
rI.r.z; Rodzaj zamówbnia; roboĘ btdclrprhne
Ir.1.3} okręśhnieprzedmiotu oraz wblkościrub zakresu zamówienia
l.Przedrniotem zamówienia sąroboty budowlane wbudynkach PSP i PGi Przedszkola
w Goździe.
ŻZama*vtający dopuszcza składanie ofert częściowych zpodzidem t*2 zadartia:
II. 1)

Zadanie1-PracerernontowęwbudynkachPsPiPGiPrzedszkolawGozdzie-wymiana

podłóg' malowanie ścian'remsnt sali gimnasĘcznej wraz z zakupem sprzętu .
Zadanie 2 _ Budowawiłdy zewnętranej .
3.Wymo gi oraz szlze5ałovry opis przedmiotu zamówiełia .
Zadanie 1 - Prace remontowt w budynkath PSP i PG i Pruedszkola w Goździe _ wymiana
podłóg' malowanit ścian, r*monł sali gimnastycznej wrazzzakupem sprzęfu
"
Szczegółowy opis pnedmiofu zamr*wienia zawięra przedmiar rcbr{t stanowiący zakącaińk
nr 61 8, 10 do SI\łrz, specyfikacja teehniczna wykonania i odbionr robót sta**wiąca zńącwłtk
nr 5, 71 9 do SIWZ. RoboĘl naleĘ rruykonać w oparciu a załącznny przedmiar robót oraz
specyfikację technicanąwykonaniai odbioru robót. Wszystkie proponowane rnateriĄ muszą
spełniać warunki Polskich Norm" posiadać Aprobaty Techłicme ITts albo deklaracje zgodności.
Wykonawca zobowią3arry jest dc złażęniawIazz ofertą opracowanąna podstawie
pruedmiaru robół i załąpzonej ST - stanowiąpej załąparik nr 5,óo?o8p,10 do SIWZ
- araz wizji lokalnej miejsc' w których będąprowadzone prace budowlane, kosztorysu
Uproszezonego' Harmonłgr&Elu lzeezoto _ finansowegs wg wzoru *tzaŁ nr 10 A do
slwz. Miejsee realizacji zamówienia: GÓzd, ul. Starowiejska130' Ż6 - 634 ffizd

Zadanie 2 _ Budowa windy zewnętłznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera d o kumentacja pĄektowa
starrowiqpa załącmliknr 12 da strwz, przedmiar robótstanowiący załącmik nr 13
do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót starrowiąca załącznlk
nr 1I do SIWZ. Roboty na}eĘ wykonać w oparciu ł załączntądokumentację prcjektową
przedmiar robót oraz specyfi}<ację technicanąrłrykonania i odbioru robót. Wszystkie
proponowane materiały musząspeŁriać warunki Polskich Norm, posiadac Aprobxy Techniczle
ITB albo deklaracje zgodności.Wykonawcazobowiąpany jest do zŁożreniawtaz z ofertą
opracowanąna podstawie dok*mentacji projektowej , przedmiar,u robót i załączonej ST
_ stanowiącej załącmik nr 12, 13' 1l do SIWZ - oraz wizji lokalnej rniejsc, w których będą
prowadzone prace budowlane, kosztorysu uproszczon€go. Miejsce realizacji zarnówienia:
Gózd,, ul. Starowiejska }30" Ż6 - 634 cózd'
wartośćzamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach Nrydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy Prarvo zamówień pubłiczrrych ( poniżej 4 845 000 euro) '
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenb zamówbń uzupełniaĘcych : nie
II.1.5) wsPóLfiY sŁotilt{IKzAMoWIEń (cPv) : 45 43 21 00; 45 44 21 00-8;
45 43 21 10-8; 37 # 00 {104; 45 31 3{ 00 - 5
II.1.6) Gzy dopuszcza się złaźenieoferĘ częś:i'oruej :

II.t'7} &y dopuszcza się złłrżenieofe*y vrarianbwej

tak
:

Hczba części2

nie

rr.2) czAs TRWANIA ZAMOWTENTA LUB TERMIR ł,SyKOxANrAz)
data zakofuenb: 30.09-2011 r.

SEKCIA IIII II{fT}RMACJE O CHARAIffERZE PRAW]IIYM. EKOilOMICZNYM,
FI ]{A]{SO$NTS' I TECHIIICZNYM
Iil.1) wADIuił
Informacja na tematwadium:

oferta musi byó zabezpteezona wadium w wysokości9.900,oo zł
(słownie: dziewięć tysięey dziewięóset zł 0011s0)'

wĘmna:

Zadanie 1 _ B.700'oo Zł {słownie: osiem Ęsięcy siedemset zł 00/100 )
Zadanie 2 - 1'200,oo zł ( słownie' Ęsiąc dwieście zł 00/}s0 }

rrr.2) zAlrc,ztc

Czy pnewiduje sę udzielenh zalicze* na poczetłvykonania zamówienia: nie

IIl'4} INFoRIłłAC'A o BśwIADEuEltIAcH LUB B0KUBłENTACH' JAKIE MAJĄ DosTARczYĆ
WYKoNAWCY $f cELl' PsTwIERBzEfflA sPEŁHIA]*Itt wARt HKow tIDztAŁu w
PosTĘPowANIu oRAz NIEPoDl-tGAilIA llllYxluczttllu ttA poDsTAWIE ART. 24 usT. 1
USTAWY
III.4.1) \il zakreele rrykazanb spe}nbnb prze7vrykonawcę rrrarunkólr, o których rx'wa
w alt 22 rsĘ 1 u#rry. oprrńcz cświadęeniao spdniłrni:' rsrunków udzbłu
w posĘpovrraniu należy pnedłoĘól
IIl.4.2) W za*resb gotwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie aft. 24 ust. 1
usbwy, należy plzdłoźyć:

.

oświadczenie o braku podstw do wykt*c nia

. aKualny odpis z właściwegoĘestru. jezeli odębne przepby wymagają wpisu do Ęestru, w celu
wykazanh braku podstaw do wykluczenh w aparciu o art. 24 ust. lgkt 2 ustawn;. wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesigy pned upĘwern terrninu *ładania w*i*sków o depuszczenb do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania ofert, a w stosunku do osob fizycznych

oświadczenie w zakresie art.24 ust.

tr

pkt 2 ustawy

. aktualne

zaświadczenLe wbściwąo naczelnika urzędu slCI$owego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenbna raĘ zaĘĘch płatnościlubwstrzynranb w całrściwykonania decyzji
właściwegooĘanu - Wystawione *ie wcześnbj niż 3 mlesĘce przed upływem terrnlnu składania
wnbsków o dopuszczenie do udziału W pgstępowaniu o udzielenh zamówłenla atbo składania ofert

III.4.3} DokumenĘ podmiotów zagranicznych

Jeżeliwykonawca ma siedziĘ lub nnĘsce zamksakanla poza terytorium Rrecrypospolitej
Polskiej, prłedkłada:

III'4.3.!.) dokument wystawbny w kraju, w którym ma siedziĘ lub miejsce zamieszkania
potwierdający' że:

.

nie otwarto jego likwidacji ani nb ęłoszono upadbścl nie vłcześniejnłż6 miesĘcy
'#ystawiony
przed upĘwem terminu składania wniłcsków o dopuszczenie do udziału W postępolĄ'aniu o udzielenie
zarnówienia albo składaniłl ofert
. nie zalega z u'szczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo Że
uzyskał przewklziane pnwerfi zwolnlenie. odroczenie }ub rozłroŹenie na rary zaĘłych płatnościlub
wstrzymanie w cabściwykona*b decyuji właściwegoorEanu - wystawiony nie wcześniej niż 3
mbsiące przed upĘwern terminu składanb wniosków o dopuszczenb do udziału w postępowaniu
o udzielenie zarnówbnia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenbwłaścłwegoorganu ądowego lub admirłistracyjnego miejsca zamieszkania
albo mmieszkania osoby, której dokumenty doĘczą w zakresie określonym W art.24 ust.1 pK' 4 - B
ustarły - wystawiotle nb wcześniej niż 6 miesęcy przed upĘwem terrninu składanla wniosków
o dopuszczenie do udziab W posłępowanlu o udziebn-p zamówbnb albo składan'a ofert _ albo
oświadczenbzłożonepned notariugem' włakiwym orga*em ądowyrn, adminlstraryjnym albo
organern sarnoruądu zawdowego lub gospodarczego odpowbdnio miejsca zarnieszkania osoby lub
kraju, w Kóryrn wykonawca rna siedziĘ lub rniejsce zarnieszkanb, jeżeliw rniejscu zamieszkania
osoby lub w kĘu, w Kórym wykołarłcama sbdzibę lub mbjsce zamieszkanb nie wydaje się
ta

ktsgo zaświadczen'ea.

III.6) IHXE DoKut'łENw
Inne dokumenĘ niewymienione uł pkt IlI.4} albo w pkt III.5)
1.Dokument, z którąo wynika upowaŹnbnire wyko$awcy do podplmnh ofuĘ lub pełnomocnictwo
do reprezentowanla wykonawry. o [b otsrtę składa peł*onrocnik'
2.oświadczenie o spehianiu warunkÓw udziafu w postępowaniu {zaĘcznik nr 2 do SIWZ)'

III.7) Cąy ogranicza się możliwośćublegania sĘ o zamórrieni'e publiczre Ęlko db
wykonaurców, u których polnd 50 qt pracownikówstanowĘ6obr nbpełnsprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
uDzIELEltIł zAMotń'IEl{IA
Iv.1.1) Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony
rv. 2) KRYTERTA OCEilY OFERT
Iv.2.1} Kryteria oceny ofełtl Najniższa cena
Iv.2.2} &y pneprowadzorra bę{zie aukcja elektroniczna : nie
Iv' 3} zMIAt'łA UMosfY
Czy pnewiduje sę istotne zmiany posarrerrień zavrartej urnovry w stosunk:l do treścioferĘ,
na podsbwire ktrórej dokorpno nryboru rłrykonaurcy : nb
Iy.4) ! il FoRJŁlAc' E AD}lIflIsTRAcYJ t{ E
lv.4.1) Adree etrony inlernetarrej' na ktrńrej jestdoĘpra specyfikacp Estotrlych warunków
zamówienia : www.blp'gozd.pl
Specyfikację istohych wa runków zamówienia możłrarrzyskać pod ad resem :
Zespół Ekonombmo Administracyjny Szi<oł w Goździe ul. Radornska 7,26 - 634 Gózd pok. 102
Iv.4.4) Termin składania wnimkóurr o dopuszczenb do :&lałti w posąpcwaniu tub ofert :
DaE: 06.06.2011 godzina: W:50
l4iejsce: Zespół Elronomiczno Adrninistracyjny Szkół w Goździę ui' Radomska 7,26 - 634 Gózd pok. 102
Iv. 1) TRYB

Iv.4.5) Termin związaniła ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofiert}
Iv.4.16) Infurmacje dodatkowe' $rtym doĘeącefinarrowanb proledrtulprogranru ze
środków l,lnii Europeiskiej: pnedmbt zamówienia jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Projekfu ,Wyrówn1łwunie poziołnu edakrcji na terenie głn ny Gózd poprzez
dostosowanie bełdynków i terełuiw PG i PsP w Gozdzle do potrzeb XXI ułieku ,,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwaju Regionalnego w ramach
PRIORYTETU YII Twotz€nie i poprawa warunków dla rozwoju Kapitafu Ludzkiego''

DZIAŁANIA

?.2.

o,

'
sŁUzĄCA EDUKACJI''
TNFRASTRUKTURA

w ramach Regianalnega Programu speracyjnego Województwa hfiazowieckiegt Żilt? -ŻBl3
Iv.4.17) Cza przewidule sę unlewa'żnienie posĘpowanla o udzblenie zamóv*ienia,
w prrypadku nieprzyłnania śrłódkóułpochodzących z budżetłUnii Europelskiej oraz
niepodlegająpych zwrobwi śrcdk'ól'Y z potnocy udzielonej pfz€z państłrra członkowskie
Europejskiego Porozumienia o łilolnym Hardlu (EFTA} które miały być prcanaczolre na
sfinansowanie całościlub e$Ezannótr|enia l nb

zAŁĄCzNIKI
INF'oR.MACJE DoTYCZĄCE (}FERT

!'

CzĘŚCIowYCH

nr 1 Nłzwł:PRACERIMolTTowEwBUDYNKACłIPSPIPGIPRZEDSZKoLA

CząŚc

wG}ŻDZIE

_ WYMIANA PoDŁoG' MALoWANIE ŚCIAN' R"EMONT sA!,I GIMNASTYCZNEJ WB.AŁ Z ZKuPEM sPRzĘTU.

KnÓrro orrs zE wsKAZ.łNrxnł rł'rnr,rioŚcl Lt]B ZAI{REsu złnłÓwrn'xr't
Przedmiotern zamówienia są prace rrcmontowe w budynkach PSP i PG i Pnedszkola wGoździe _ wymiana podłóg' malowanie śtian,remont sali gimnastycznej wraz, z zakupem
1}

sprzęfu . Szczegółowy opis przedmiotu zarnólrieni* zawiera przedxriar robót stanowiący
załącnłIknr6o 8n 10 do SIWZ' specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stmtowiąca
załącnik nr 5, ?r 9 do SIWZ' Robos. nalezry wykonac w oparciu o załączony przedmiar robót oraz
specyfikację tecłmiczrrąrvykonarria i odbicru robót' Vfsrystkie proponowane materiĄ muszą
spehriać warunki Polskich Norm, posiadać AprobaĘ Techniczne ITB albo deklaracje zgodności.
Wykonawca zobowiągany jest óo złłżertiawtazz ofertą opracowźlt}ąnapodstawie przedmiaru
robót i załączonej ST _ stanowiqpej załąpmik nl5'óJ"8p'10 do SI\VZ - oraŻ wizji lokalnej miejsc,
wktorych będąprowadzone pmc€ budorłńaneo koszłoł7suuproszczonego' harmonogramu
|zecz'awa _ finansowego wg wzoru ryazał" nr ts A do SI${Z.
Mieisce reatizacii zamówiełria: Gózd, uł. Staro*,iejska I30, Ż6 _ 634 GÓzć
2)

Wsroł-Nv Sł,ownn< Z.łmÓrvmŃ {CPY)
Słownilrglórvny

45.43.21.00

Glónny przedmiot

Doda tkorre

-1)

p

45.44.Żl.s0-8
45.43.ŻI'10-8
37.44-ł0'00_4

rzedrnio ty

Człs TR\'VANIA

L{,'B TTR1!fIN

zakończenia'

30.09. zfi

4) KRYTERIA OCENY OFEIłT:

}!ryKoNAh'LĄ

11

Najniższa cena

CząŚc nr 2

Nazwł ; B{JDOWA

WII{DY ZE1YNĘTRZNEJ

l) KnÓrrc orls za wsxAzĄxrnm wIxr'xgścl LI;B zALREsU złłnÓwrnNrł
Przedrniotem zamówienia jest budowa windy zewnętrznej .Szczegółowy opis pnedmiofu
zamówienia zawieradokumentacja projektowa starrowiącaz'd'ąłnlik nr 12 do SIWZ, przedmiar
robót stanowiąpy zaŁąemlk nr 13 do SI\łrZ' specylikaeia teehniczna w5r.konania i odbionr robót
stanowiąca załąsm|knr 11 do srwz. RoboĘ naleĘ wykonaĆ woparciu * załączonądokurnentację
projektową przedmiar robót oraz specyfikację technicmą wykonarria i odbioru robot. Wszystkie
proponowane rnateriały musząspełniać warunki Polskich Norrn, posiadać AprobaĘ Techniczrre ITB
albo deklaracje zgodności''1V'ykonawca zobowiq,aany jest do zł*żeniawrazzoft*ąopracowanąna
podstawie dokumentacji projektowej prredrniaru robót i zńącznrlej ST - stanowiąpej załąpzrrik nr
'
!2, 13, 11 do SIWZ - oraz wizj i lokalnej miej sc' w których będą prowadzone prace budowlarre,
kosztor7su uproszczonego' Miejsce rcalizaeii zarnówienia: Gózd' ul. Starowiejska 130, 26 - 634
Gózd
2i Wsrół,nv sŁowNm zAMówmŃ {CPY)

Słownilr gbsłny

45313100-5

Glóxny pruedrniot
Dodatkawe prz*dmioĘl

3)

Czas rnwaNrA LUBTERMTN wyKoNANIA
zakończenia' 3

0"09. ŻUl

4) Knr"rn*ra ocaNy oFsRT

G ózd, a,,iu

l

: Najnizsza cena

..,{.(..€Ź?€

/ł

