Warszawa, dnia 07.07.2009 r.

OGŁOSZENIE
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na :

remont pomieszczeń w budynku Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej przy ul. Wawelskiej 56.
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI
KWOTY 5.150.000 EURO

•

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna odebrać w Krajowej Szkole Administracji
Publicznej przy ul. Wawelskiej 56 pokój nr 14, otrzymać pocztą na wniosek wykonawcy
przesłany faxem na nr 0-22-825-65-28

•

SIWZ znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.zgn.waw.pl
Cena SIWZ wynosi 90,00 zł. NaleŜność za specyfikację moŜna wpłacić w kasie KSAP
lub przelewem na konto nr 23 1060 0076 0000 3200 0040 8564. Kasa KSAP czynna jest w
godzinach: poniedziałek ÷ piątek 09:00 ÷ 13:00. W przypadku wniosku wykonawcy
o przesłanie SIWZ pocztą, do wniosku naleŜy dołączyć dowód wpłaty na konto bankowe. Nie
ma moŜliwości wysłania SIWZ za zaliczeniem pocztowym.
Zamawiający nie wymaga wadium

•

Zamawiający nie wyraŜa zgody na składanie ofert częściowych

•

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej

•

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego - zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.
6 ustawy - Prawo zamówień publicznych

•

Termin wykonania zamówienia: 12 tygodni od dnia wprowadzenia na teren budowy.

•

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie: cena - 100 %

•

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Piotr Michałowski tel. 0-22608-01-74, pok. 15.

•

Ofertę w zamkniętej kopercie naleŜy złoŜyć w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przy
ul. Wawelskiej 56 pokój nr 14.

•

Termin składania ofert upływa w dniu 20.07.2009 r. o godz. 12:30.

•

Termin otwarcia ofert: 20.07.2009 r. o godz. 12:45, pok. nr 7.

•

•
•
•

•

Termin związania ofertą - 30 dni.
Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej UZP w dniu 26.06.2009 r.
Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
1) wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy
pzp) - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert
2) wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2
ustawy pzp):
a) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, liczonych od daty
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia - min. 2 zamówienia o wartości
nie mniejszej niŜ 1.200.000 zł dla kaŜdego - z podaniem ich wartości oraz daty i
miejsca wykonania
b) dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie
c) wyznaczenie kierownika budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
d) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych
kierownika budowy w specjalnościach odpowiadających przedmiotowi zamówienia
e) aktualne dokumenty potwierdzające przynaleŜność kierownika budowy do
Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa
3) wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy pzp)- polisa lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niŜ 1.200.000 zł.
4) wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust.
1 i 2 (art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp) - oświadczenie wykonawcy złoŜone zgodnie z
załącznikiem nr 2 do SIWZ .

