RG-DF 341 / 5 / 06

GMINA I MIASTO TULISZKÓW
Pl. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków
Tel. (0 63) 279 31 16 Faks (0 63) 289 21 05
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO NA:
BUDOWA INSTALACJI CO
WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ
W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
W TULISZKOWIE
1. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SIWZ
SIWZ Zamawiający udostępnia, po uprzednim wystąpieniu Wykonawcy
do Zamawiającego z wnioskiem o jej przekazanie, w następujący sposób:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 4 (Cena 30 zł)
b) poprzez nadanie w placówce pocztowej na adres Zamawiającego (Cena 30 zł)
c) bezpłatnie do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego
Cena 30 zł, płatna gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków,
Plac Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków albo przelewem
na rachunek bankowy: 14 8530 0000 0900 0130 2000 0006 lub odpowiednio
za pobraniem pocztowym.
2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
www.tuliszkow.pl
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych
polegających na zmianie ogrzewania piecowego (węglowego)
na ogrzewanie gazem płynnym propan-butan w budynku przedszkola
w Tuliszkowie, ul. Mariana Buczka 3.
b) Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.:
wykonanie wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania
kocioł gazowy 50 kW
rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o średn. nominalnej 25 mm
rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o średn. nominalnej 20 mm
rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o średn. nominalnej 15 mm
grzejniki stalowe dwupłytowe o wym. 600/600
grzejniki stalowe dwupłytowe o wym. 600/800
grzejniki stalowe dwupłytowe o wym. 600/1200
grzejniki stalowe dwupłytowe o wym. 600/1400
wykonanie zewnętrznej sieci gazowej
rurociągi (HDPD) o średnicy nominalnej 63 mm
rurociągi (HDPD) o średnicy nominalnej 32 mm
zbiornik cylindryczny na gaz o pojemności 6400 m3

(1 szt.)
(99 m)
(99 m)
(107,5 m)
(7 szt.)
(7 szt.)
(4 szt.)
(5 szt.)
(10 m)
(6 m)
(1 szt.)

wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o średn. nom. 20 mm (10 m)
kuchnia gazowa
(1 szt.)
taboret gazowy
(2 szt.)
wykonanie wentylacji
kratka wentylacyjna nawiewna podokienna
komin prefabrykowany ze stali nierdzewnej

(1 szt.)
(1 szt.)

prace elektryczne
(podłączenie urządzeń elektrycznych do wewnętrznej sieci elektrycznej)
roboty wykończeniowe
(prace ogólno – budowlane: gipsowanie, malowanie, itp.)
c) Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:
45331100-7

Instalowanie centralnego ogrzewania

d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
f) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
35 dni licząc od dnia podpisania umowy
5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone
w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie
przesłanek art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, spełniający warunki
dodatkowe:
a) posiadający kadrę legitymującą się stosownymi uprawnieniami zawodowymi
w zakresie wszystkich branż (zgodnie z prawem budowlanym, w tym uprawniające
do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje gazowe, z ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu) odpowiednimi

do charakteru i zakresu prac określonych niniejszym zamówieniem – oraz
aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) którzy udokumentują należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed

dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - co najmniej 1 roboty
budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia
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c) posiadający

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej

d) posiadający w przypadku składania oferty wspólnej wstępne porozumienie

zawarte pomiędzy partnerami (lub posiadać stosowne listy intencyjne)
stwierdzające, że wszyscy partnerzy będą łącznie i solidarnie prawnie
odpowiedzialni za wykonanie Umowy dotyczącej wykonania przedmiotowych
robót budowlanych i że Partner Wiodący będzie upoważniony
do podejmowania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu
każdego z osobna i wszystkich Partnerów, oraz stwierdzający,
że za wykonanie wspomnianej powyżej Umowy, włącznie z płatnościami,
odpowiedzialny będzie Partner Wiodący, ponadto wszyscy partnerzy będą
związani umową wspólnego działania/spółki cywilnej przez cały okres
jej realizacji.
Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana
wg formuły: spełnia – nie spełnia.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych zamawiający
żąda, następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
b) aktualnych
zaświadczeń właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert
W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania
przez

wykonawcę

potencjałem

niezbędnej

technicznym

i

wiedzy

i

osobami

doświadczenia

zdolnymi

zamawiający żąda, następujących dokumentów:
3

do

oraz

wykonania

dysponowania
zamówienia,

a) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich:
- wartości
- daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały
wykonane należycie(referencje)
b) stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania stosownych uprawnień
do projektowania w zakresie wszystkich branż (zgodnie z prawem budowlanym,
w tym uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje gazowe, z ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu), odpowiednich do charakteru i zakresu prac określonych niniejszym

zamówieniem oraz posiadania aktualnego wpisu na listę członków właściwej
izby samorządu zawodowego
W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania
się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności.
Każdy Wykonawca poza w/w dokumentami stosownie do zapisu art. 44.
ustawy składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu

6. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
7. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
cena 100 %
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac
62-740 Tuliszków, pok. nr 15 (sekretariat)
do dnia 2006-08-22 do godz. 9:30

Powstańców

Styczniowych

1,

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
do składania ofert
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10. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
w sprawach związanych z postępowaniem przetargowym
Piotr Nowaczyk – Inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków
Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Pl. Powstańców
Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków, pok. nr 4, tel. 0 63 279 17 73
w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia
Krystyna Gębicka – Inspektor ds. planowania przestrzennego i promocji gminy
Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców
Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków, pok. nr 21, tel. 063 279
17 82
Burmistrz
Gminy i Miasta Tuliszków
/-/ Grzegorz Ciesielski
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