
owa: Modernizacja placówki Przedszkola Miejskiego w I owej
Numer og oszenia: 106321 - 2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina I owa , ul. eromskiego 27, 68-120 I owa, woj. lubuskie, tel. 0-68 368 14 00, faks 0-68 368 14 01.

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.ilowa.pl

Adres strony internetowej, pod którym dost pne s  informacje dotycz ce dynamicznego systemu zakupów: www.ilowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Modernizacja placówki Przedszkola Miejskiego w I owej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: A) remont posadzki dwóch sal zabaw o powierzchni - 128,70 m2 tapetowanie i

malowanie cian i sufitów o powierzchni - 309,90 m2 B) wymiana drewnianej blendy na cianie zewn trznej budynku na blend  z blachy trapezowej powlekanej

poliestrem o powierzchni - 203,50 m2 C) Wymiana okien drewnianych o powierzchni do 0,60 m2 na okna jednodzielne pvc - 34,80 m2 oraz okien jednodzielnych

o powierzchni do 1,5 m2 - 39,80 m2 Roboty remontowe pozosta e : murowe ; ok adzinowe cian ; posadzkowe ; izolacji przeciwilgociowej i termicznej ; roboty

zewn trzne. Dok adny zakres i opis technologii wykonania robót znajduje si  w za czonym projekcie budowlanym; przedmiarze robót oraz opracowanej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje si  udzielenie zamówie  uzupe niaj cych: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi cach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ CE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiaj cy da wniesienia wadium w wysoko ci 3 000 z .

III.2) WARUNKI UDZIA U

Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych warunków: 1. S  uprawnieni do wyst powania

w obrocie prawnym. 2. Posiadaj  uprawnienia do wykonywania czynno ci zwi zanych z wykonywaniem zamówienia. 3. Dysponuj  potencja em

technicznym i ekonomicznym niezb dnym do wykonania zamówienia. 4. Dysponuj  pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 5. Posiadaj

sytuacj  finansow  i ekonomiczn  gwarantuj  wykonanie zamówienia. 6. Za okres ostatnich 5 lat udokumentuj  wykonanie odpowiadaj cych

przedmiotowi zamówienia robót sanitarnych uzbrojenia terenu (min. 1 zadanie o warto ci min. 100.000,- z . brutto). 7. Nie podlegaj  wykluczeniu z art.

24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych ( Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177 ).

Informacja o o wiadczeniach i dokumentach, jakie maj  dostarczy  wykonawcy w celu potwierdzenia spe niania warunków udzia u w

post powaniu: 1. Aktualny odpis z w ciwego rejestru albo aktualnego za wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne

przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub zg oszenia do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, 2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót, a

je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadaj cych swoim rodzajem i warto ci  robotom stanowi cym przedmiot

zamówienia (min. 1 zadanie zawieraj ce wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych - o warto ci min. 100.000,- z .); do wykazu nale y

za czy  kopi  dokumentu potwierdzaj cego, e roboty te zosta y wykonane nale ycie. 3. Wykaz osób i podmiotów, które b  wykonywa

zamówienie wraz z informacjami na temat kwalifikacji niezb dnych do wykonania zamówienia (min. 1 osoba). Kadra kierownicza musi posiada : ·

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bran y budowlanej · wpis na list  w ciwej

Okr gowej Izby Samorz du Zawodowego, a je eli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r - za wiadczenie lub decyzj  o wpisie do centralnego

http://www.ilowa.pl
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rejestru prowadzonego przez G ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 4. O wiadczenie, i  wykonaj  zamówienie wy cznie si ami w asnymi - nie

dopuszcza si  podzlecania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, 5. O wiadczenie, i  nie podlegaj  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2

ustawy Prawo zamówie  publicznych. 6. Aktualne za wiadczenia w ciwego naczelnika Urz du Skarbowego oraz w ciwego oddzia u Zak adu

Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj cych odpowiednio, e wykonawca nie zalega z op acaniem

podatków, op at oraz sk adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo eczne, 7. Za cz  zaakceptowany projekt umowy lub o wiadczenie o akceptacji

warunków umowy..

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: najni sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ilowa.pl.

Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: GMINA I OWA, adres: 68-120 I owa , ul. eromskiego 27.

IV.3.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 28.07.2009 godzina 12:00, miejsce: GMINA I OWA, adres:

68-120 I owa , ul. eromskiego 27, sekretariat - I pi tro.

IV.3.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ce finansowania projektu/programu ze rodków Unii Europejskiej: Lubuski Regionalny Program

Operacyjny na lata 2007 - 2013. Dzia anie 4.2: Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej. Poddzia anie 4.2.2: Rozwój i modernizacja lokalnej

infrastruktury edukacyjnej.

http://www.ilowa.pl.

