
Gmina Leoncin: Wymiana posadzek w Zespole Szkół w Leoncinie –

 Data zamieszczenia:. 01.08.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin woj.
mazowieckie, tel. 022 785-65-82/85, fax. 022 785-66-00.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.leoncin.nbip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana posadzek w Zespole

Szkół w Leoncinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienia obejmuje:

1. Zerwanie posadzek z cokolikiem  z tworzyw sztucznych 605,0  m²
2.  Skucie podłoża 605,0 m²
3.  Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej pod posadzki

zatarte na gładko  grubości 40 mm
605,0 m²

4.  Wykonanie samopoziomującej masy szpachlowej  4mm 605,0 m²
5.  Ułożenie wykładziny typu „Tarket „ z cokolikiem przyściennym do 10cm. 605,0 m²
6.  Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych na klatce schodowej i

na schodach zewnętrznych
56,0 m²

7.  Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej pod posadzki
zatarte na gładko  na klatce schodowej i na schodach zewnętrznych
grubości 40mm

56,0 m²

8. Wykonanie posadzki z płytek „Gres” gatunek I antypoślizgowe
na klatce schodowej  z cokolikiem  28,0 m² ,
schody zewnętrzne płytki „Gres” mrozoodporne i antypoślizgowe

28,0 m²
28,0 m²

9.  Wywiezienie gruzu 25,0 m³

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215510-5

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data
zakończenia:: 12.10.2008 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

· Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

uprawnienia i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj:

a) wykonali roboty budowlane w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zadanie odpowiadające

swoim rodzajem roboty remontowo-budowlane, w tym posadzkarskie ,

b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia

do kierowania robotami budowlanymi specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno

budowlanej,  (kierownik budowy) i należącymi do właściwej izby samorządu

zawodowego,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5) wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie,

któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

6) Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie

dokumentów załączonych do oferty stosując zasadę „ spełnia” – nie spełnia”

· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale

VI niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:



1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji.

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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez

wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniem potencjałem

technicznym do wykonania zamówienia żąda:

1) decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności

architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej,  oraz zaświadczenie  o przynależności

do właściwej izby samorządu zawodowego z terminem ważności na dzień składania

ofert., odnosząca się do osoby , która będzie   pełnić  funkcję  kierownik budowy,

2) Wykazu wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres

prowadzenia działalności  jest  krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim

rodzajem i wartością robotom  budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z

podaniem ich wartości oraz daty i  miejsca wykonywania oraz załączonych dokumentów

potwierdzających, że roboty te   zostały wykonywane należycie –załączniki   nr 4

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

publicznego wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu

umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku jeżeli oferta wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie zostanie wybrana zamawiający może

żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej

współpracę tych wykonawców.

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.leoncin.nbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3,05-155 Leoncin

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: .22. 08.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Leoncin
ul. Partyzantów 3,05-155 Leoncin pokój nr 8 (sekretariat)

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 ( od ostatecznego terminu składania
ofert).
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