Lisewo dnia 2015-01-22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RRiŚiGK.2710.2.2015.ZD
Nazwa zadania:
Remont świetlicy wiejskiej we wsi Piątkowo gmina Lisewo.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Nazwa zamawiającego
zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego:
Adres zamawiającego:
Kod Miejscowość:
Telefon:
Faks:
adres strony internetowej:
adres poczty elektronicznej:
Godziny urzędowania:

Gmina Lisewo
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
56 6768614
56 6768614
www.bip.lisewo.com
dudzinski@lisewo.com
7:30 do 15:15

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie
internetowej:
Strona WWW: www.bip.lisewo.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w
siedzibie zamawiającego Gmina Lisewo, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 2, pok. Nr 9.
Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację bezpłatnie.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Określenie przedmiotu zamówienia
Wykonanie prac ogólno – budowlanych remontowych w budynku świetlicy wiejskiej we
wsi Piątkowo obejmujących wykonanie wymiany zużytej stolarki okiennej i
drzwiowej, wymiana zużytych rynien i rur spustowych, remont konstrukcji dachowej
wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego, remont sanitariatu i pomieszczenia
socjalnego wraz z przebudową instalacją wod. kan. i wymianą armatury wod. kan.
wykonanie naprawy oraz docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana
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osprzętu instalacji elektrycznej, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarach i
rysunkach stanowiących załączniki do SIWZ.
Podane w opisach elementów i przedmiarach robót nazwy własne (pochodzenie,
producent itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych
parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie
rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy
funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia
produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji
produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt i posiadać
odpowiednie certyfikaty.
.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:
10 czerwca 2015 r.
W przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
postępowanie i umowa będą unieważnione.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
1)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2)
posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4)
znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na wykonanie
niniejszego zamówienia
2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie
zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy,
którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu
z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
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złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena obliczona zostanie na podstawie
następującego wzoru:
oferta z ceną najniższą
oferta badana = --------------------------------- x 95
oferta z ceną badaną
Wykonawca w kryterium cena może uzyskać maksymalnie 95 pkt.
Ustala się okres gwarancji na 36 miesięcy na roboty i zamontowane urządzenia.
Za każdy zadeklarowany miesiąc powyżej 36 miesięcy gwarancji wykonawca otrzyma
dodatkowo 1 punkt wg tabeli określonej poniżej:

Ilość punktów
Zadeklarowana ilość
przedłużenia okresu
gwarancji powyżej
36 miesięcy

1 pkt

2 pkt

3 pkt

4 pkt

5 pkt

1 miesiąc

2 miesiące

3 miesiące

4 miesiące

5 miesięcy

Liczbę punktów jaką można uzyskać w kryterium gwarancji wynosi 5.
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2015-02-10 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego: Gmina Lisewo
Ulica:
Chełmińska 2
Kod Miejscowość:
86-230 Lisewo
Pokój nr:
12 – sekretariat Gminy Lisewo
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2015-02-10, o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego: Gmina Lisewo
Ulica:
Chełmińska 2
Kod Miejscowość:
86-230 Lisewo
Pokój nr:
6 – Sala Ślubów
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:
Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego
postępowania.
XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr
ogłoszenia: 15450 – 2015 Data zamieszczenia 2015-01-22.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz
____________________________________
Kierownik zamawiającego
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