								          Ożarów 2008-03-10 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 14 000 euro

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WZGÓRZE" w Ożarowie, 27-530 Ożarów, ul. Stodolna 5c,                                woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, tel. 015 8611733, 8611437, fax 015 8611733, 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Modernizację kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „WZGÓRZE” w Ożarowie” – montaż trzech pieców grzewczych.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
http://www.bip.ozarow.pl/

Zamawiający nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin realizacji (wymagany) – 30.09.2009r.
Wadium – 40.000,00

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt)      - 100%

Określenie przedmiotu zamówienia: 
1.Dostawa 3 kompletów kotłów, wraz z osprzętem  przykotłowym, dokumentacją kotła oraz pracami montażowymi. 
2.Przeprowadzenie modernizacji układu cieplno-technologicznego, wraz z systemem sterowania i kontroli. 
3.Rozruch technologiczny.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Kazimierz Konopka, tel. 015 8611733, 8611437, w godz. 7:30-14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego. 
Termin składania ofert upływa dnia 31.03.2008r. o godzinie 11:50
Otwarcie ofert nastąpi 31.03.2008r. o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego. 

Do przetargu mogą przystąpić dostawcy/ wykonawcy, spełniający warunki wynikające z art. 22 ust.1 pkt 1 do 4 i art. 44 ustawy tzn.: 
	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty należy dołączyć: 1.oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ust.1 pkt1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp); 2. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego                  w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składanie ofert; 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8 pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składanie ofert.
	prowadzą działalność, której przedmiotem jest wykonywanie prac o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawcy przedłożą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składanie ofert.

nie zalegają z opłacaniem podatków. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy dołączyć aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, tzn. z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed terminem na składanie ofert.   
nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy dołączyć aktualne zaświadczenie z ZUS lub KRUS, tzn. wystawione w datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed terminem na składanie ofert.
Posiadają doświadczenie w realizacji prac odpowiadających swoim charakterem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tzn. w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali minimum jedną kotłownię, w której moc zainstalowana jednego kotła przekracza 2 MW. Na potwierdzenie spełniania tego warunku do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych robót który powinien zawierać rodzaj i wartość wykonanych robót, datę i miejsce wykonania. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty ujęte w wykazie zastały wykonane należycie i w wymaganym terminie.
Zatrudniają (lub współpracują) po minimum jednej osobie z uprawnieniami : budowlanymi; sanitarnymi; elektroenergetycznymi; należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego.  W celu potwierdzenia spełniania tego warunku do oferty należy dołączyć wykaz osób które będą zaangażowane przy pracach związanych z realizacją niniejszego zamówienia, z określeniem zakresu prac przez nich wykonywanych; życiorysem zawodowym każdej z tych osób, ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z montażem instalacji grzewczych; kopią uprawnień i kopią zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego.
	W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Członkowie konsorcjum indywidualnie muszą spełniać warunki określone w pkt 1 ust 2 – 4.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału                 w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów metodą spełnia, nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia:
- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
Zamawiający odrzuca ofertę, która:
 -   jest niezgodna z ustawą,
 -   jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 -  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert. 
 - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 
 - wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
 -  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UNII EUROPEJSKIEJ
Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy - nabór 2005r.
projekt PL0144 - „Modernizacja Kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „WZGÓRZE”

