Małomice: Remont Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Małomicach
Numer ogłoszenia: 12075 - 2010; data zamieszczenia: 18.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małomice , Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, woj.
lubuskie, tel. 068 3769027, faks 068 3769051 w. 12.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Przedszkola Publicznego im.
Jana Brzechwy w Małomicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej, polegającej na remoncie wewnętrznym budynku
przedszkola. Obiekt będzie udostępniony Wykonawcy na czas remontu, poprzez czasowe
przeniesienie jego działalności (wszystkie grupy dzieci, personel i niezbędne wyposażenie). Opis
zakresu planowanych prac w następujących branżach: a) Branża sanitarna : - roboty rozbiórkowe
instalacji wod-kan w pomieszczeniach kuchni i łazienek na poziomie parteru i I piętra - wykonanie
nowych instalacji wod-kan w zakresie przedmiotowych pomieszczeń. Wykonać należy instalację
wody zimnej, wody ciepłej, obieg cyrkulacji ciepłej wody, instalację p.poż wraz z hydrantami,
instalację kanalizacyjną wraz z nowym przyłączem do istniejącego zbiornika bezodpływowego. Po
wykonaniu instalacji przeprowadzić próby szczelności. W zakres wykonania nowych instalacji
wchodzi również montaż urządzeń: umywalki, baterie, brodziki, sedesy, pompa cyrkulacji. W
pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych zastosować urządzenia
odpowiednie wielkością do wieku dzieci. b) Branża elektryczna : - roboty rozbiórkowe w
pomieszczeniach jak przy robotach sanitarnych - wykonanie nowych instalacji elektrycznych w
zakresie przedmiotowych pomieszczeń. Instalacje należy wykonać z gniazdami i łącznikami,
oprawami świetlnymi oraz z tablicą bezpieczników. Zasilanie z istniejącej skrzynki głównej. W
pomieszczeniach mokrych założyć gniazda hermetyczne. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić
pomiary elektryczne. c)Roboty budowlane : - roboty rozbiórkowe ścian - obsadzenie nowych drzwi
i okien wraz z nadprożami - wykonanie nowych ścian działowych - montaż szafy dwustronnej
kuchennej wg wymagań SANEPID-u - wykonanie i montaż drzwi wahadłowych do kabin toalet dla
dzieci - zarobienie bruzd po wykonaniu instalacji wod-kan i elektrycznych - ułożenie płytek
ceramicznych na ścianach i podłogach w pomieszczeniach kuchni i łazienek - wykonanie gładzi
gipsowych ścian wraz z malowaniem we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem wymiana drzwi do pomieszczeń (tylko robocizna, materiał Inwestora).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach:
3.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień
publicznych (Pzp). 2. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki dotyczące : a)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 3. Warunek
wyszczególniony w pkt. 2b) zostanie uznany za spełniony, kiedy Wykonawca udokumentuje
nabyte doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres działalności jest krótszy: w tym okresie, polegające na wykonanych robotach
budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia (remont lub przebudowa) i
proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga wykazania co najmniej
jednej takiej roboty wykonanej w obiekcie użyteczności publicznej. W tym celu należy
złożyć wykaz wykonanych robót wg zał nr 2 do SIWZ z podaniem wszystkich wymaganych
w nim danych i potwierdzony referencjami. 4. Pozostałe warunki wyszczególnione w pkt 2.
zostaną uznane za spełnione na podstawie złożonych prawidłowych oświadczeń lub
dokumentów, tj aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust.1, pkt 2 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania
ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. oświadczenie
Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. nr 3 do
SIWZ, opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 5. Ocena spełnienia powyższych
warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez
Wykonawców dokumentów lub oświadczeń stosując formułę spełnia - nie spełnia. 6.
Dodatkowe dokumenty wymagane od Wykonawców : - wypełniony formularz (Oferta) wg
wzoru zał. nr 1 do SIWZ, - dołączony do oferty parafowany na każdej stronie projekt
umowy - zał. nr 4 do SIWZ, - wypełniony formularz z propozycją zlecenia robót
podwykonawcom - zał. nr 5 do SIWZ 7. W przypadku składania oferty przez wykonawców
występujących wspólnie (np. Konsorcjum): warunek wskazany w pkt. IV pkt. 2 b) musi
spełnić co najmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie, natomiast pozostałe
warunki wskazane w pkt. IV - musi spełniać każdy z nich indywidualnie. Wykonawcy
muszą ustanowić pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy. W przypadku podpisania umowy z konsorcjum, Zamawiający zażąda umowy
regulującej współpracę członków)wspólników. 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których
mowa w pkt. IV składa dokument lub dokumenty wg postanowień §4 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z 30.XII. 2009 w sprawie rodzaju dokumentów, jakie może żądać
zamawiający od wykonawców (D.U. Nr 226 , poz. 1817).
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z
właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1, pkt 2 ustawy Pzp, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny

dokument potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 3.
Wypełniony formularz Oferta wg wzoru zał. nr 1 do SIWZ, 4. Wykaz wykonanych robót wg
zał nr 2 do SIWZ z podaniem wszystkich wymaganych w nim danych i potwierdzony
referencjami. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. nr 3 do SIWZ, 6. Dołączony do oferty parafowany na każdej
stronie projekt umowy - zał. nr 4 do SIWZ, 7. Wypełniony formularz z propozycją zlecenia
robót podwykonawcom - zał. nr 5 do SIWZ W przypadku składania oferty przez
wykonawców występujących wspólnie (np. Konsorcjum): warunek wskazany w pkt. IV pkt.
2 b) musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie, natomiast
pozostałe warunki wskazane w pkt. IV - musi spełniać każdy z nich indywidualnie.
Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku podpisania umowy z konsorcjum,
Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę członków)wspólników. Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. IV składa dokument lub dokumenty
wg postanowień §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30.XII. 2009 w sprawie
rodzaju dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawców. (D.U. Nr 226 , poz.
1817).
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: najniższa 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: http://malomice.bip.pbox.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzędu
Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, Sekretariat I piętro, pok. nr
10.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.02.2010 godzina 09:45, miejsce: Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1,
67-320 Małomice, Sekretariat I piętro, pok. nr 10.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Małomice: 18.01.2010r.

Burmistrz Małomic
/-/ Małgorzata Sendecka

