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Ozarów: Wykonanie elewacji i zagospodarowania "terenu
przy budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy ul.

Mazurkiewicza w Ozarowie.

Numer ogloszenia: 57418 - 2008; data zamieszczenia:
20.03.2008

OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urzad Miasta i Gminy w Ozarowie, ul. Stodolna l, 27-530 Ozarów, woj.

swietokrzyskie, tel. 0158610700 do 702, fax 015 8611136.

Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ozarow.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDM10T ZAMÓWlENIA

11.1) OPIS

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego: Wykonanie elewacji i zagospodarowania

terenu przy budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy ul. Mazurkiewicza w Ozarowie..

11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysluguje odwolanie.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamówienia: Wykonanie elewacji i

zagospodarowania terenu przy budynku Srodowiskowego Dor;nu Samopomocy tj. wykonanie prac
rozbiórkowych istniejacych chodników, schodów, ogrodzenia oraz kotlowni, wykonanie nawierzchni placów,
chodników oraz odwodnienia terenu wokól budynku, budowa schodów zewnetrznych przy budynku,
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wykonanie elewacji budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy.

11.1.4) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 45.41.00.00-0.

11.1.5) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: Nie.

11.1.6) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: Nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiacach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZ~Y_M,~]]~ANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

111.2) WARUNKI UDZIALU

Opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tych warunków: 1.0 udzielenie zamówienia moga ubiegac sie wykonawcy, którzy:
- posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja

obowiazek posiadania takich uprawnien,
- posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia,

- nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2

ustawy Prawo Zamówien Publicznych
Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu: -w przypadku osób prawnych
nalezy dolaczyc aktualny (wystawiony nie wczesniej niz 6 m-cy przed uplywem terminu skladania

ofert) odpis z wlasciwego rejestru, w przypadku osób fizycznych aktualne (wystawione nie wczesniej
niz 6 m-cy przed uplywem terminu skladania ofert) zaswiadczenie o wpisie do dzialalnosci

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji

dzialalnosci gospodarczej,
-aktualne wystawione nie wczesnie niz 3 m-ce przed uplywem terminu skladania ofert) zaswiadczenie

wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego, potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem
podatków i oplat, lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawe zwolnienie, odroczenie lub

rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu,

-aktualne (wystawione nie wczesniej niz 3 m-ce przed uplywem terminu skladania ofert) zaswiadczenie

z wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Spolecznego, potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia
zdrowotne i spoleczne lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu,

-swiadczenie wykonawcy, iz nie jest wykluczony z postepbwania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9

oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1-2 ustawy Prawo Zamówien Publicznych,

-wykaz co najmniej 3 wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia
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postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli okres dzialalnosci jest krótszy w tym okresie,

odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia robotom budowlanym stanowiacym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartosci (wartosc maksymalnie 20 % nizsza od podanej ceny w ofercie)

oraz daty i miejsca wykonania oraz zalaczeniem dokumentów potwierdzajacych, ze roboty te zostaly

wykonane nalezycie,
-polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. Dokument niezbedny do

oceny czy wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamówienia, który nalezy zlozyc w formie oryginalu lub kserokopii poswiadczonej przez wykonawce,

SEKC:JAIV: PROCEQURA

IV.l) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.l) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.l) Adres strony internetowej, na której dostepna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.ozarow.pl

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia mozna uzyskac pod adresem: Urzad Miasta i Gminy
Ozarów, ul. Stodolna 1, 27-530 Ozarów pokój nr 31..

IV.3.4) Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert:
14.04.2008 godzina 10:00, miejsce: Urzad Miasta i Gminy Ozarów, ul. Stodolna 1,27-530 Ozarów pokój nr
11 (sekretariat).

IV.3.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).

IV.3.G) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodków
Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
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