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oGŁoszENIE o ZAMoWIENIU

Zamieszęa n ie ogłoszen ia : obowiązkowe

octoszrr,lrr DoTYCZY: Zamówienia publicznego

SEKCJA I : ZAMAWIAIĄCY

I.1) NAZWA r ADRES
Nazwa: Gminny ośrodek Zdrowia w Goździe
Adres pocztowy: ul. Lekarska 4
Miejscowość: Gózd
Kod pocztowy: 26'634 Gózd
Województwo: mazowieckie

Adres strony i nternetowej zamawiającego : www.bi p. gozd. pl

I.2) RoDzAJ 
'AMAWIAJĄcEGo 
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SEKCJA II : PMEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) ooKREśLENIE PRZEDMIoTU ZAMoWIENIA
n.1:1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ', 

'Ietnomodetnizacia budynku
Gminnego ośtodka Zdtowia w Goździe. ,,
rr.r.z) Rodzaj zamówienia: roboĘ budowlane
II.1.3) określenie przedmiotu oraz wieIkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia sąroboty budowlane tj.,,TERMOMODERNIZACIABUDYNKU

GMINNEGO oŚRoDKA ZDROWIA W GOZDZIE ". Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia zawiera; przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do SlWZ, specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca zaŁącznik nr 7 clo SIWZ.
Roboty nalezy wykonać w oparciu o przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania

i odbioru robót..
Mieisce realizacii zamówienia: Gozd, ul. Starowiejska 130. 26 - 634 Gózd
wu'tośe 

'*ówienia 
nie przekracza kwoty określonej w przepisaclr wy'danych na podstawie

art.11 ust.8 ustawy Prawo zamowien publicznyclr ( poniżej 5 000 000 euro) .

II.t.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie

il.1.5i wśpolrry sŁoWNIK ZAM9WIEŃ (cPv) : 45320000'6, 45421000-4
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferĘ częściowej : nie

lI'.L,7) Czy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej : nie

rr.2) czAs TRWANTA ZAMOWIENTA LUB TERMTN WYKONANTA2)

data zakończenia: 30.08.2012 r.



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNTCZNYM

ilr.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: ofeńa musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3.000,oo zł
(słownie: trzy tysiące zł 00/100).
rrr.2) zALrczKt

ZALTCZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFoRMACJA o ośWIADczENIAcH LUB DoKuMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARczYć
WYKoNAwcY W CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARuNKoW uDzIAŁu W
PoSTĘPoWANIU oRAz NIEPoDLEGANIA WYKLUCZENIU NA PoDSTAWIE ART. 24 UsT. 1

USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w aft. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1

ustawy, na leł przedłoŻy ćz

. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

. aktualny odpis z właściwego rejestru, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń, a w stosunku do osób fizyunych
oświadczenie w zakresie art'' 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłozenie na raĘ zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeft

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunkÓw udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotow, ktÓre będą brały udział w realizacji częŚci zamÓwienia, przedkłada takŻe dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie Wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt lll.4.2.

III.4.3) DokumenĘ podmiotów zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce Zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzająry, ze:

. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
pzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofeń

. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ze
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niz 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofeft

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktÓrej dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-B ustawy -

wystawione.nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŻone przed
notariuszem, wiaściwym organem sądowym, administracyjnym albo brganem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę



lub miejsce zamieszkania, jeŻeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca
siedzibę lub miejsce zamieszkania' nie wydaje się takiego zaświadczenia

Iil.s) INFoRMAclA o DoKuMENTACH PoTWIERDZAJĄCY9H, że orrRowANE DoSTAWY,
UsŁuGI LUB RoBoTY BUDoWLANE oDPoWIADA'Ą oKREsLoNYM WYMAGANIoM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowIane odpowiadają
określonym wymaga ni om na leży przedłoży ćz

rrr.6) rNNE DOKUMENTY
Inne dokumenĘ niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1' Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, a jeŻeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik _ lakŻe pełnomocnictwo
okreŚlające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania

wykonawcy..
2'oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne Ęlko dla
wykonawców, u których ponad 50 olo pracowników stanowią osoby niepełnosprawne : nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
ry.1.1) Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony
rv. 2) KRYTERTA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofeń: Najnizsza cena
Iv.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna : nie
rv. 3) ZMTANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści oferĘ,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : nie
IV.4) IN FORMACTE ADMINISTRACYJ N E

IV.4:1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia : www.bip.gozd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
siedziba zamawiającego ul. Lekarska 4, 26 _ 634 Gozd pok. nr 19

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeft :

Data: 30 maja 2012 r, godzina: 09:50
Miejsce: Gminny ośrodek Zdrowia w Goździe ul. Lekarska 4, 26 _ 634 Gozd pok. Nr 19'

IV.4.5) Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznąo terminu składania ofert)
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tYm doĘczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej : nie doĘczy
Iv.4,L7) Czy przewiduje się u-nieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania Śródków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym HandIu (EFTA)' które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia : nie
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Strona internetowa _ łvrr'w.bip.gozd.pl dnia .. /].A'.o.i,. e.oz?..'.. r.

Tablica ogłoszeń w mieiscu pullic;nie dostępnym w siedzibie
Zamawia|ącego dnia . ńA..06. . .?. 04? ..


