
Gdańsk:  Wykonanie  remontu  i  adaptacji  budynku położonego  w  Gdańsku-Olszynce
przy  ul.  Modrej  69b  na  potrzeby  placówki  opiekuńczo-wychowawczej.

Numer  ogłoszenia:  164136  -  2008;  data  zamieszczenia:  18.07.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marynarki Polskiej 134a,
80-865 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5207000, fax 058 5207001.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu i adaptacji
budynku  położonego  w  Gdańsku-Olszynce  przy  ul.  Modrej  69b  na  potrzeby  placówki
opiekuńczo-wychowawczej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie remontu i adaptacji budynku położonego w Gdańsku-Olszynce
przy  ul.  Modrej  69b  na  potrzeby  placówki  opiekuńczo-wychowawczej.  
Zakres  prac  obejmuje:  przebudowę  budynku,  roboty  zakresie  instalacji  elektrycznych,
hydraulika  i  roboty sanitarne,  roboty  wykończeniowe  w  zakresie  obiektów  budowlanych,
tynkowanie,  roboty  w  zakresie  stolarki  budowlane,  instalowanie  ścianek  działowych,
pokrywanie podłóg i ścian, roboty malarskie, roboty budowlane w zakresie parkingów.
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II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

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: 10.12.2008.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Wykonawcy wnoszą  wadium w kwocie 10000,00
PLN..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania  tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać sie wykonawcy którzy:  
1)  Posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  przedmiotu  zamówienia;  
Zamawiający wymaga aby Wykonawca był uprawniony do występowania w obrocie
prawnym  i  prowadził  zarejestrowaną  działalność  gospodarczą.  
2)  Posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem
technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia;  
Zamawiający wymaga od  Wykonawcy aby udokumentował  zrealizowanie  w  ciągu
ostatnich pięciu lat (jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy -
w  tym  okresie),  przynajmniej  2  (dwa)  zamówienia  polegające  na  budowie,
rozbudowie,  adaptacji  lub  remoncie  budynków  użyteczności  publicznej  lub
zamieszkania  zbiorowego,  każde  o  wartości  brutto  nie  mniejszej  niż  300  000  zł
i potwierdzą dokumentami, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: kierownika budowy posiadającego
uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  o  specjalności
ogólnobudowlanej  i  przynależącego  do  Izby  Inżynierów  Budownictwa.  
3)  Znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie
zamówienia;  
Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  był  ubezpieczony  od  odpowiedzialności
cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej.  
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4) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.  

Zamawiający dokona  oceny spełniania  warunków wymaganych od  Wykonawcy na
podstawie  dokumentów  i  oświadczeń  przedłożonych  wraz  z  ofertą;  
Poszczególne warunki oceniane będą metodą: spełnia/nie spełnia.

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu: W  celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający
się  o  zamówienie,  muszą  wraz  z  ofertą,  załączyć  niżej  wymienione  dokumenty
i oświadczenia:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

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,  wystawiony  nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3)  wykaz  wykonanych  (tj.  rozpoczętych  i  zakończonych)  robót  budowlanych
w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie
zamówienia,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy -  w tym okresie,
przynajmniej  2 (dwóch) robót  polegających na budowie,  rozbudowie,  adaptacji  lub
remoncie  budynków  użyteczności  publicznej  lub  zamieszkania  zbiorowego,  każde
o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000 zł; 

4)  dokumenty  potwierdzające,  że  roboty  wykazane  w  pkt  3,  zostały  wykonane
z należytą starannością;

 5) dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych przez
osobę  przewidzianą  do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  oraz  zaświadczenia
potwierdzające jej przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa; 

6) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 

7) kosztorys ofertowy.
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Wszystkie  ww.  dokumenty  winny  być  przedstawione  w  formie  oryginału  lub
kserokopii  poświadczonej  na  każdej  stronie  za  zgodność  z  oryginałem  przez
wykonawcę,  a  wypełniony  druk  Oferta  w  oryginale.  
.

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.mops.gda.pl

Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  uzyskać  pod  adresem: Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 134A, kancelaria- pok. nr 11.

IV.3.2) Opis potrzeb i  wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja
o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.

IV  3.3)  Informacja  o  wysokości  nagród  dla  wykonawców,  którzy  podczas  dialogu
konkurencyjnego  przedstawili  rozwiązania  stanowiące  podstawę  do  składania  ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.

IV.3.4)  Termin  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  lub
ofert: 08.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku,
ul. Marynarki Polskiej 134A, kancelaria - pok. nr 11.
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IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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