Nr 1/2008
Będków, dnia 03 lipca 2008 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Rudniku nr 10, 97-319 Będków.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
„Pomocna Dłoń”
ul. Parkowa 3
97-319 Będków
Strona WWW : www.bedkow.bipst.pl
E-mail : pomocna-dlon@tlen.pl
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Strona: www. bedkow.bipst.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać równieŜ nieodpłatnie
w Urzędzie Gminy w Będkowie , pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godz. 7,30 – 15,30.
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o moŜliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest remont - modernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej
w Rudniku nr 10, 97-319 Będków.
Zakres prac:
1. remont sanitariatów
2. wymiana stolarki drzwiowej
3. wymiana stolarki okiennej
4. przebudowa wejścia głównego z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych
5. remont tarasu nad wejściem głównym
6. roboty malarskie wewnętrzne
7. wymiana opraw oświetleniowych
8. remont dachu
9. malowanie elewacji
10. przebudowa kotłowni oraz wymiana instalacji sanitarnej i centralnego ogrzewania
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45262500-6 Roboty murarskie
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
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45421000-4
45430000-0
45331100-7
45431000-7
45442100-8
45261910-6

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Pokrywanie podłóg i ścian
Instalowanie centralnego ogrzewania
Kładzenie płytek
Roboty malarskie
Naprawa dachów

5) Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
6) Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 10 października 2008 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, i w tym względzie
a) prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy
z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity
Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z póŜn. zm.)
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , i w tym względzie:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania , a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali naleŜycie co najmniej
1 robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia.
Za robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem robocie budowlanej stanowiącej
przedmiot zamówienia, zamawiający uzna robotę budowlaną polegającą na
wybudowaniu lub kompleksowym remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej niŜ
3900 m³ i podobnej złoŜoności technologicznej tj .odpowiadającej opisowi przedmiotu
zamówienia w niniejszym postępowaniu .
Za robotę budowlaną odpowiadającą wartością robocie budowlanej stanowiącej
przedmiot zamówienia, zamawiający uzna robotę budowlaną o wartości nie mniejszej
niŜ 280,000,00 zł
b) dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. sprzętem i środkami
transportu wymienionymi w punkcie 2.3, 2.4 i 3.3 specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych
c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
- kierownikiem budowy – osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
architektonicznej oraz posiadać wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem
- kierownikiem robót instalacyjnych – osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci , instalacji i urządzeń
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cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadać wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem
- kierownikiem robót elektrycznych – osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadać wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wys. 180.000,00 zł
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy
złoŜonych dokumentów i oświadczeń , stosując formułę : spełnia –nie spełnia , tj. zgodnie z
zasadą, czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone wymagania.
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŜ w/w warunki wykonawca
spełnił.
8) 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, wykonawca składa następujące dokumenty:
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, wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Warunek aktualności spełniać będzie równieŜ dokument wystawiony z datą
wcześniejszą lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie
2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy – wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert – w przypadku ubiegania się o zamówienie przez podmioty
zbiorowe.
5) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 oraz
o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy Prawo zamówień publicznych
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w dokumenty
muszą być złoŜone przez kaŜdy podmiot.
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1) ppkt 1, 2 i 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie
decyzji organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem składania ofert
2) ppkt 3 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2,
zastępuje się je 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.
3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez
wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa
następujące dokumenty:
1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeŜeli
okres działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały
wykonane naleŜycie, np. referencje, opinie, listy polecające
2) wykaz osób kadry inŜynieryjno-technicznej Wykonawcy, które będą wykonywać
zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania
zamówienia .
Do wykazu muszą być dołączone kserokopie, poświadczone za zgodność
z oryginałem wymaganych uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń potwierdzających członkostwo we właściwej terenowo Okręgowej Izbie InŜynierów
Budownictwa wszystkich osób wyszczególnionych w w/w wykazie
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w
dokumenty mogą być złoŜone łącznie przez wszystkie podmioty.
4. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się
przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia , wykonawca składa następujące dokumenty:
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1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej
niŜ trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w
dokument musi złoŜyć co najmniej jeden podmiot.
9) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100%
11) Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba zamawiającego:
97-319 Będków
ul. Parkowa 3
pokój nr 3 do dnia 24 lipca 2008 r. do godz. 9,00
12) Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba zamawiającego:
97-319 Będków
ul. Parkowa 3
pokój nr 2 dnia 24 lipca 2008 r. o godz. 9,15
13) Termin związania ofertą:
Okres 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy
15) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
16) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
17) Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 03 lipca 2008 r. o godz. 10:15 pod numerem 148740-2008.
Prezes Stowarzyszenia
Danuta Korycka

