Prudnik: Utworzenie bazy logistycznej dla transgranicznych działań służb ratowniczych
Numer ogłoszenia: 219743 - 2009; data zamieszczenia: 24.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Prudniku , ul. Tadeusza Kościuszki 76,
48-200 Prudnik, woj. opolskie, tel. 077 4381 700, faks 077 4381 701.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatprudnicki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie bazy logistycznej dla
transgranicznych działań służb ratowniczych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest remont pomieszczeń nr 1 i 2 wg inwentaryzacji budowlanej w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku przy ul. Legionów 12a, polegający na
wykonaniu następujących robót budowlanych: -demontaż ślusarki okiennej - dotyczy
pomieszczenia nr 2, -zbicie tynków na ścianach i sufitach, -wykonanie nowych tynków ścian i
sufitów, -licowanie ścian płytkami glazurowanymi na wysokość 130cm oraz wyłożenie
płytkami kanału naprawczego, -malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, -wykonanie
podłoża betonowego oraz wykonanie z płytek gressowych przemysłowych -wykonanie
instalacji elektrycznej: oświetleniowej, posadzki gniazd 220V i 380 V, instalacji
oświetleniowej 24 V w kanale naprawczym, -wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do
wpustów żeliwnych podłogowych w ilości 3 szt., - przełożenie nawierzchni z kostki
granitowej z wyrównaniem nawierzchni i wyprofilowaniem spadków.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.25.22-6, 45.40.00.00-1,
45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6, 45.31.00.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
14.05.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniają następujące warunki udziału:
1.Posiadają doświadczenie z ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego
okresu wyrażające się tym, że wykonali co najmniej jedną robotę odpowiadającą
swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia i wartością minimum
150 000,00 PLN. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym
przedmiot zamówienia zamawiający będzie uznawał wykonanie robót budowlanych
polegających na: budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie budynków.
2.Posiadają potencjał finansowy do realizacji przedmiotu zamówienia tj. środki
finansowe własne lub zdolność kredytową, lub łącznie środki finansowe i zdolność
kredytową na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 PLN. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z wykonawców musi wykazać że nie
podlega wykluczeniu z postępowania. Warunek posiadania wymaganego
doświadczenia oraz potencjału kadrowego muszą spełniać łącznie wszyscy
Wykonawcy (wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane)..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o
oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o nie
podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp na formularzu nr 2
będącym załącznikiem do SIWZ. 2.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu nr 3 stanowiącym załącznik do siwz.
3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Aktualne
zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
oraz składek na ubezpieczenia 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 ofert.
5.Wykaz 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 robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty
i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te
zostały wykonane należycie (Formularz nr 4 ), 6.Wykaz osób, którymi dysponuje lub
będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności (Formularz nr 5 ). 7.Pisemne
zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania
zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 6, wykonawca wskazał osoby,
którymi będzie dysponował. 8.Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do
kierowania robotami oraz że posiadają aktualne zaświadczenia o przynależności do
IIB. 9.Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Informacja winna być
wystawiona według wzoru określonego w formularzu nr 6. W informacji ma być
jednoznacznie, bez jakichkolwiek warunków i zastrzeżeń potwierdzona wysokość
środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy. Zamawiający nie będzie
uznawał za prawidłowe informacje banku, w których podano saldo środków
obrotowych. 10.Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do
reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, -wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 1,3,4 powinny
być złożone przez każdy podmiot. 11.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Wykonawcy tacy zamiast
dokumentów określonych w punktach 3, 4 niniejszego działu składają dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. Dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert b) nie zalegają oni z uiszczaniem podatków, opłat,
składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne albo że uzyskali przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument nie może
być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c)
nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument nie może
być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Jeśli w kraju pochodzenia osoby, lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej,
zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..
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.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.powiatprudnicki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo
Powiatowe w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76 pok. 311.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 15.12.2009 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Prudniku, 48-200 Prudnik,
ul. Kościuszki 76 pok. 102.

