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Wleń: Remont węzła sanitarnego I piętro -natryski w Domu Pomocy
Społecznej w Nielestnie
Numer ogłoszenia: 406894 - 2009; data zamieszczenia: 25.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , Nielestno 17, 59-610 Wleń, woj. dolnośląskie, tel. 0-75
7136402, 7136342, faks 0-75 7136342.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsnielestno.powiatlwowecki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont węzła sanitarnego I piętro -natryski w
Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont węzła sanitarnego I
piętro -natryski w budynku DPS w Nielestnie polegający na robotach rozbiórkowych malarskich, tynki i
okładziny ścian, posadzki, stolarka..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.52.10-2, 45.11.13.00-1, 45.41.00.00-4,
45.44.21.00-8.
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: 29.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
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Informacja na temat wadium: nie wymagane
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1), 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2): 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3), 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4). 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych
warunków na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę w ofercie. 3.Nie spełnienie
powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. 4.Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1.1 oświadczenie o
spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych W przypadku
oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww.
oświadczenie składa każdy z wykonawców składający ofertę wspólną. - W celu potwierdzenia, że
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywanej działalności lub czynności oraz nie podlega
wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 1.2
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, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców składający ofertę wspólną. 2. Jeżeli wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
o których mowa w pkt.1 ppkt 1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
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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.dpsnielestno.powiatlwowecki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy
Społecznej w Nielestnie, Nielestno 17, 59-610 Wleń ..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2009
godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=406894&rok=20...

2009-11-25

