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OGŁOSZENIE o ZAMOWIENIU

x Zamieszczanie obowiązkowe

OGł-oSzoNlB DoTYCZY

Zamówięnia publicmego x

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

l.l) Nłzwł l ADRES

Nazwa: ZESPOŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJI\rY SZKOŁ

Adres pocztowy:

MiejscowoŚć:
GOZD

Kod pocŻowy;
26 -634

Województwo:
mazowieckie

Tel.: 48 320 2 57 Faks: 483Ż0 20 57

Adres strony internetowej zam awiaj ące go (j eż e l i p o s i a da) : www.bip. gozd.pl
Adres strony internetowej' pod ktÓrym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego Systemu zakupów (jeżeli
doMczil'' nie dotł-czv

I.2) RoDZAJ ZAMA\\'LĄJĄCEGo

Adm in istracja rządowa centralna
f} Adnr inistr acja rządow a tęręnowa
X Administr'acja samorządowa

! eodmiot prawa publioznego

I organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
sąd lub trybunał

Uczelnia publiczna
Instytucj a ubezpieczen i a społecznego i zdrowotnego
Samodzi e lny pub I iczny zakład opieki zdrowotnej

! tnny (proszę określic):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
l l.l ) oxnoŚlENlE PRZEDMlortl złnłÓwIa'Nlł

ll.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
z(tdaniem inwestycyjnym budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Kuczkach Kolonii
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II.1.2) Rodzaj zamówienia

USŁUGI x

II.l.3) okreŚlenie przedmiotu oraz wielkoŚci lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia- jest Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową
sali gimnastycznĄ w Kuczkach Kolonii w latach Ż0I2 - 2014, która będzie połączona
z istniejącym budynkiem szkoły łącznikiem.Do ręalizaĄi zadania niezbędne jest posiadanie

następujących uprawnień: _ Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej( bez

ograniczeń). - Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci' instalacji iurządzen
cieplnych, wentylacyjnych' gazowych, wodociągo!\rych ikanalizacyjnych. -Uprawnienia w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych. Wykonawca zapewnia odpowiednio wykwalifikowany personel niezbędny

do wykonania przedmiotu zamówienia tj. osoby .vqrznaczone do pełnienia czynności inspektora
nadzoruw poszczególnych wymaganychbranŻach musząposiadaÓ aktualne uprawnienia
budowlane w danej specjalnoŚci orazbyó człoŃami właściwych izb samorządu zawodowego.
Zakręsrueczow róbot budowy Sali gimnastycznej (hali sporlowej) w Kuczkach Kolonii nad

którym będzie prowadzony nadzor inwestorski obejmuje w szczególnoŚci - wykonanie Sali
gimnastycznej ( hali sportowej ), - wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej boisk,
- wykonanie ciągów komunikacyjnych, - wykonanie przyłączy: elektrycznego, wodociąowego i
kanalizacjl sanitamej - wykonan te łączntka'
Miejsce realizacji zamówienia: Kuczki Kolonia ]5 ,26 _ 634 Gózd

II.1.4\ Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie

il. 1.5) wsPÓlNy Sł-owNIr ZłnrÓwrnŃ (CP9

Słownik glówny

Główny przedmiot 71520000 - 9

Dodatkowe przedmioty

Il.l.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej l nie

II.l.7) Czy dopuszcza się zlożenie oferty wariantowej nle

II.2) CZ^ITRwANIA ZAuÓwrnNrł LUB TERMIN wYroNANIA')

okres zakończenia: 3 1. 1 0.Ż0I4 r.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZB PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilr.r) wADruM

lnformacja na temat wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ilr.2)złLrczKt

Czy przewiduje się udzielenie za|iczekna poczet wykonania zamówienia : nie

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU oRAZ OPIS SPOSOBU DoKoI\rYwANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 3)

lII. 3. l) Uprawnienia do wykonywania okreŚlonej działalnoŚci lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III. 3.2) Wiedza i doŚwiadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

l I l.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

III.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zaspełniających warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonaniazarnówienta
Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykaŻą, ze dysponująpo 1 osobie posiadającej
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie branŻ;
1. Konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
2. Instalacyjnej w zakresie sieci instalacjl l urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych,
wodo c iągolvych i kanaltzacvj nych,
3. Instalacyjnej w zakręsie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergętycznych
i posiadająminimum 3 letnie doświadczenie zawodowe przy nadzorowaniu lub kierowaniu
robotami w zakresie ww. branż
Zamawiający dokona oceny spełnienia przęZ Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na dziefi składania oferl w oparciu o złoŻone wraz Z ofertą oŚwiadczenia
i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFoRMACJA o oŚwlADcZENlAcH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DoSTARcZYc
wYKoNAwCY w CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW IJDZIAŁU w
PosTĘPowANIU oRAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PoDSTAWIE ART. 24 UsT. l
USTAWY

316



III.4.I) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy' oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedlożyća):

X wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenię usfug, kontrolę jakoŚci lub kięrowanie robotami budowlanymi, wtaz' z informacjami na tęmat ich
kwalifikacji zawodowych, doŚwiadczenia i wyksŹałcęnia niezbędnych dla wykonania zamówięnia, a także
zakręsu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

X oŚwiadczenie, Że osoby, które będą uc zestniczyć w wykonywaniu zamÓwienia, posiadają Wymagane uprawnienia,
jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolrrośc
finansową innych podmiotów' przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnoŚciowo-kredyowej,
dotyczącą podmiofu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą
wysokość posiadanych przez ten podmiot Środków finansowych lub jego zdolnoŚć kredytową wystawioną nie
wczeŚniej niŹ 3 miesiące przed upływem tęrminu składania wniosków o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.

lll.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l ustawy, należy
przedłożyćz

X oŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczęnia

X aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŻeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, rv celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu a art. 24 ust' l pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływęm tęrminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób ftzycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust. l pkt2
ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia' przedkłada takŻę dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreŚlonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagraniczny ch

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:

Ill.4.3.l) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

X nie otwarto jego tikwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wczeŚniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu o udzięlenie zamówienia
albo składania ofert

lll.4.3.2) X zaŚwiadczenie właściwęgo organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamięszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione
nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania oferl - albo oświadczenie złoŻone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju' w którym wykonawca nra siedzibę lub miejsce zamieszkania,
jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania' nie
wydaje się takiego zaświadczenia

4\-"' Zamawiający moze ządać dokumentów niezbędnych do dokonania oceny spełniania warunku(ów) opisanego(ych) w
pkt III.3.
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ilr.6) rNNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt IIL4) albo w pkt III.5)

oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art.22 ust.1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru ( zał. nr 2 do SIWZ ). Dokument okreŚlaj ący zasady
reprezentacji oruz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeŻelti wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik - takze pełnomocnictwo okreŚlające zakres umocowania podpisan e przęz osoby
uprawnione do wania wykonawcy..

lll.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie putlliczne tylko dla wykonawców, u których ponad
50 7o pracowników stanowią osoby niepełnosprawne : nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l ) rnvn UDZIELENlA złIrłÓwlBNIł

[V.1.l) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony X

IV. 2) KnrrnRrA ocENy oFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert6)

Najniższa cena x

[V.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna : nie

rv.3) ZMTANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treŚci oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy :nie

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

IV.4) INFoRMAcJE ADMINISTRACYJNE

lV.4.l) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

rvww.bip.gozd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiąącego w
Goździę ul. Radomska7 pok. T02

Iv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert.'
Data: 17.05.2012r. Godzina:09:50
Miejsce: siedziba zamawiającęgo w Goździe ul. Radomska7 pok.102
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Iv.4.5) Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 @o orratecznego terminu skłattania ofert)

Iv'4'r6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze Środków Unii Europejskiej
(jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Iv,4.l7)Czyprzewidujesięunieważnieniepostępowaniaoud"i"leni"'
Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi sro'ńow 

" 
po1po"y

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumieńa ó womym Handlu (EFTA);które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia : nie

Gózd, dnia 09 maja 2012 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu :

B i ul etyn Zanowięń Publ i cznych Nr.,/łó.llł. . ?9.łŁ ania 09'O5 .2O 1 2 r.
Strona internetow a Zamawiającego - łvww. tlip. gozd. rr l dnia 0 9. 05. 20 l 2 r .

Tablica ogłoszeń w miej scu publicznie dostępnym w siedzibię ZamawiĄącego dnia 09 .O5 .2OI2 r.
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