
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lask.pl/archiwum/przetargi

Łask: Remont i zakup wyposa żenia do Sali Ochotniczej Stra ży Pożarnej w

miejscowo ści Anielin

Numer ogłoszenia: 196534 - 2013; data zamieszczenia : 21.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Łask , ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6768300, faks 043

6768388.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.lask.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Remont i zakup wyposażenia do Sali Ochotniczej

Straży Pożarnej w miejscowości Anielin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem niniejszego zamówienia

jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Remont i zakup wyposażenia do Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w

miejscowości Anielin współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

polegającego na wykonaniu robót remontowych i zakupie wyposażenia wraz z dostawą. Zakresem niniejszego

zamówienia objęte są: 1. Wykonanie robót remontowych. W zakres prac związanych z realizacją robót

remontowych wchodzą: 1.1. Remont podłogi drewnianej w części świetlicowej budynku o łącznej powierzchni

182,6 m2. Częściowa wymiana desek oraz cyklinowanie i lakierowanie podłogi, w tym: - ułożenie podłogi z

desek struganych o grubości 32 mm - 57,4 m2, - rozbiórka schodów o konstrukcji drewnianej wraz ze sceną -

21,63 m2, - wymiana elementów podłogi - listwy przyścienne - 56,57 m2, - odtworzenie sceny - 12,45 m2, -

cyklinowanie i trzykrotnie polakierowanie podłogi - 182,6 m2. 1.2. Montaż sufitów podwieszanych o konstrukcji

metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - 182,60 m2. 1.3. Częściowa wymiana stolarki okiennej

i drzwiowej, w tym: - okno o wym. 1435 x 2065 mm (dwudzielne) - 1 szt., - okno o wym. 56,5 x 83,5 mm

(jednodzielne) - 2 szt., - skrzydła drzwiowe płytowe wewn. pełne jednoskrzydłowe o wym. 80 x 200 - 2 szt., -

skrzydła drzwiowe płytowe wewn. pełne jednoskrzydłowe do WC o wym. 70 x 200 - 1 szt., - ościeżnice stalowe
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dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych malowane dwukrotnie - 3 szt., - drzwi stalowe pełne wraz z

ościeżnicą o wym. 90 x 200 - 1 szt. 1.4. Remont ścian w części świetlicowej i w korytarzu polegający na

naprawie uszkodzonych tynków, wykonaniu lamperii z tynku żywicznego oraz malowaniu, w tym: - zmycie starej

farby, przygotowanie podłoża pod malowanie wraz ze szpachlowaniem nierówności, - wykonanie pasów tynków

zwykłych pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi, - wykonanie wyprawy cienkowarstwowej o fakturze

strukturalnej. 1.5. Remont instalacji elektrycznej polegający na wymianie rozdzielni głównej, wymianie

przewodów oraz osprzętu elektrycznego (oprawy, gniazda, wyłączniki), w tym: - demontaż opraw

świetlówkowych, żarowych, demontaż gniazd wtyczkowych, łączników instalacyjnych, przewodów wtykowych,

tablic rozdzielczych, - montaż rozdzielni głównej z wyposażeniem, - montaż wypustów, gniazd trójfazowych, -

montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, - montaż opraw świetlówkowych przykręcanych -

kinkiety. 1.6. Modernizacja instalacji grzewczo-wentylacyjnej (montaż klimatyzatorów, wentylatora,

podgrzewacza wody, grzejnika elektrycznego), w tym: - montaż wentylatorów wiszących (klimatyzatory ścienne)

- 4 szt., - montaż wentylatora ściennego (kuchenno-łazienkowy) - 1 szt., - montaż elektrycznego przepływowego

podgrzewacza wody - 1szt., - montaż grzejnika konwektorowego elektrycznego - 1 szt. 2. Zakup i dostawa

wyposażenia W ramach niniejszego zamówienia należy zakupić, dostarczyć oraz zamontować następujące

wyposażenie: Lp. Nazwa i opis Ilość 1. płyta żeliwna na piec 1 szt. 2. krzesła 90 szt. 3. popielnica stojąca 1 szt.

4. wieszaki ubraniowe stojące 3 szt. 5. kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym 3 szt. Opis wyposażenia: 1.

Płyta żeliwna na piec - (wymiary pieca 190 x 110). 2. Krzesła (stelaż oparcia oraz nóg krzesła wykonany ze stali

giętej (chromowanej) siedzisko tapicerowane - skóra ekologiczna). 3. Popielnica stojąca (popielnica stojąca

zewnętrzna, konstrukcja stalowa, wysokość całkowita ok. 75 cm). 4. Wieszaki ubraniowe - stojące, 5. Kuchnia

gazowa wolnostojąca z piekarnikiem elektrycznym - szerokość 60 cm. UWAGA: Wykonawca ma obowiązek

dostarczyć asortyment fabrycznie nowy. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi

bezpieczeństwa..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 10% wartości zamówienia

podstawowego i polegających na powtórzeniu prac objętych zamówieniem podstawowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.45.30.00-7, 45.42.11.46-9, 45.43.21.14-6, 45.42.10.00-4,

45.31.12.00-1, 39.29.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
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Informacja na temat wadium:  Zasady wnoszenia wadium Wykonawca przystępujący do przetargu jest

obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 800,00 PLN. Wadium może

być wniesione w jednej formie lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w

pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert

znajdzie się (zostanie zaksięgowane) na koncie Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz,

należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału wraz z ofertą w jednym opakowaniu

(oryginału prosimy nie złączać trwale z formularzem ofertowym). Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda

ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniający ponadto warunki dotyczące

posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub

przebudowie lub remoncie budynku o wartości min. 50 000,00 zł brutto. Jeżeli załączony wykaz

wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wartość tych robót w walucie innej niż PLN,

Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym roboty

zostały ukończone. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez

Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu

średniego NBP na dzień, w którym roboty zostały ukończone.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniający ponadto warunki dotyczące

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy dysponują lub

będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia

tych funkcji w odpowiednim zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
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ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem  dowodów  dotyczących  najważniejszych  robót,  określających,  czy  roboty  te  zostały

wykonane w sposób należyty  oraz wskazujących,  czy  zostały  wykonane zgodnie  z  zasadami  sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych  niewykonanych  lub  wykonanych

nienależycie

Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę  w wykazie i

złożenia  poświadczeń:  co najmniej  1 robota budowlana polegająca na budowie lub przebudowie lub

remoncie budynku o wartości min. 50 000,00 zł brutto.;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

oświadczenie,  że osoby,  które będą  uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
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upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jego treści, która nie

podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz

dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z Wykonawcą

wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie niepowodującym istotnych

zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.lask.pl/archiwum/przetargi

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w Łasku, ul.

Warszawska 14, 98-100 Łask, II piętro, pok. 36.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  05.06.2013

godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter - sala 100 Biuro Obsługi

Interesanta.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Zadanie pn. Remont i zakup wyposażenia do Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości

Anielin jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym
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Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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