
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.ozarow.pl

Ożarów: Budowa windy wewn ętrznej w budynku Urz ędu Miejskiego w

Ożarowie

Numer ogłoszenia: 347342 - 2014; data zamieszczenia: 1 7.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie , ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, woj. świętokrzyskie,

tel. 015 8610700 do 702, faks 015 8611136.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.ozarow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu

Miejskiego w Ożarowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie robót związanych z budową szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego w budynku

Urzędu Miejskiego w Ożarowie celem dostosowania istniejącego obiektu do obsługi przez osoby

niepełnosprawne w szczególności poruszające się na wózku inwalidzkim. Zamawiający opisał szczegółowo

przedmiot zamówienia oraz określił wymagania w tym zakresie w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest

zobowiązany do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu

budowy, utrzymania zaplecza budowy, wszelkich uzgodnień z UDT i związanych z tym opłat, przygotowania

dokumentacji rejestracyjnej dźwigu zgodnie z wymaganiami UDT i dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich

innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. W związku z przeprowadzeniem robót w

obiekcie użytkowanym, należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z

prowadzonymi robotami. Urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00- w tym czasie

na obiekcie przebywają pracownicy oraz interesanci. Roboty w obiekcie mogą być prowadzone również w

godzinach od 15.00 do 23.00. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca z którym zostanie

podpisana umowa, zobowiązany będzie przedłożyć dokumenty potwierdzające zgodność użytych wyrobów
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budowlanych z obowiązującymi normami. Warunkiem dokonania odbioru robót będzie dostarczenie przez

wykonawcę w dniu odbioru następujących dokumentów: a) Aprobat technicznych (deklaracje zgodności) b)

Certyfikatów na znak bezpieczeństwa CE dla wyrobów c) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności

wykonania robót z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami lub równoważnymi z państw członkowskich

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. d) Kwart gwarancyjnych z warunkami gwarancji, e) Oświadczenia

wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku budynku Urzędu f) Dokument wskazujący dane

kontaktowe osoby/podmiotu, który należy wezwać w przypadku awarii windy i potrzeby natychmiastowej

ewakuacji uwięzionych pasażerów g) Dokumentację techniczną windy h) Decyzję UDT dopuszczającą windę do

użytkowania 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat od

dnia ostatecznego odbioru wykonanych robót. Przy uszkodzeniu lub zatrzymaniu się windy, uniemożliwiającym jej

opuszczenie przez pasażerów wykonawca musi bezzwłocznie, ale nie później niż w ciągu 30 minut od moment

zawiadomienia o wystąpieniu awarii windy zapewnić możliwość opuszczenia windy przez jej pasażerów.

Zamawiający wymaga w okresie gwarancji świadczenia prze Wykonawcę usług konserwacji windy zgodnie z

zakresem przeglądów konserwacyjnych określonych przez producenta, dokumentacją techniczną, instrukcją

konserwacji ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321 ze zm.),

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 29 października 2003r. w sprawie

warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

(Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.40.00.00-1, 42.41.61.00-6, 45.31.31.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Ustala się wadium w wysokości: 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100)

złotych. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: - pieniężnej - poręczenia

bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancji bankowej; - gwarancji ubezpieczeniowej lub - poręczenia

udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy zgodnie z art. 45 ust 7

ustawy Prawo zamówień publicznych wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy BS Ożarów

12942300002001000531940001, w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert -

określonym w SIWZ - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku

Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w

rachunek. UWAGA! Pod rygorem odrzucenia oferty niedopuszczalna jest wpłata gotówki celem wniesienia
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wadium w formie pieniężnej zarówno jeżeli zostanie dokonana w kasie Zamawiającego jak również jeżeli

zostanie dokonana w banku wprost na ww. rachunek 3. Pozostałe, niepieniężne formy wadium wymienione w pkt

1 należy w formie oryginału załączyć do oferty 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę

wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): a)

ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Ożarów, b) określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ), c)

określać termin ważności (wynikający z SIWZ), d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), e) być

gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Uwaga! Z treści gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią

przesłanki opisane w art. 46 ust 4a i 5 Pzp, w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania

wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie

złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp, lub pełnomocnictw. Do wadium

wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt 4 stosuje się odpowiednio 5. W przypadku nie

wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 1-41 Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego

postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona. 6. Zwrot wadium nastąpi na zasadach

określonych w art. 46 Pzp Zamawiający zwracając wadium zwróci jednocześnie - w przypadku wadium

wniesionego w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie

poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o

podstawie i terminie zwrotu oryginału. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę,

któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie

dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22.1 ustawy prawo zamówień publicznych

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie,

wykonał: - co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 200 000 złotych,

polegającą na budowie szybu oraz dostawie i montażu windy przeszklonej elektrycznej lub

hydraulicznej zrealizowaną w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończoną Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych

dokumentów i oświadczeń.

III.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie

dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22.1 ustawy prawo zamówień publicznych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

a w szczególności odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia w

tym zakresie, w specjalności konstrukcyjno- budowlanej Ocena spełniania tego warunku zostanie

dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w

przypadku jej braku inny dokumenty potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 200 000 złotych wraz z dowodem jej opłaty

względnie poszczególnych rat Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie

przedłożonych dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem  dowodów  dotyczących  najważniejszych  robót,  określających,  czy  roboty  te  zostały

wykonane  w  sposób  należyty  oraz  wskazujących,  czy  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest
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ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  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 ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  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 ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  4-8  -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...

5 z 6 2014-10-17 13:31



III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

zgodnie z postanowieniami umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.ozarow.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w Ożarowie ul.

Stodolna 1, 27-530 Ożarów pokój nr 31..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  04.11.2014

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ożarowie ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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