
Sieroszewice: Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w
Sieroszewicach - II ETAP

Numer ogłoszenia: 140813 - 2011; data zamieszczenia: 18.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach , ul. Ostrowska 49, 63-405 Sieroszewice, woj.

wielkopolskie, tel. 0-62 73 96 282, faks 0-62 73 96 282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury

w Sieroszewicach - II ETAP.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją II etapu przebudowy i rozbudowy budynku

Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach w zakresie wykonania wymiany instalacji elektrycznej. Zakres

rzeczowy: 1. Montaż nowoprojektowanej instalacji elektrycznej - zasilanie RG: -Układanie kabli YKXS 5 x 70

[mm2] w rowach kablowych - 10,0 [m], -Układanie kabla YKXS 5 x 70 [mm2] w rurach - 20,0 [m]. 2. Montaż

nowej rozdzielni głównej: -Rozdzielnia główna RG - 1 [kpl]. 3. Instalacja elektryczna starej kuchni: -Oprawy

świetlówkowe 2 x 40 [W] - przelotowe - 9 [szt.], -Moduły oświetlenia awaryjnego - 2 szt., -Gniazda podtynkowe

2P+Z - 1 [szt.], -Gniazda podtynkowe 2 x 2P+Z - 8 [szt.], -Gniazda podtynkowe bryzgoszczelne 2P+Z IP44 - 2

[szt.], -Gniazda bryzgoszczelne 16A)400V)3P+N+Z IP67 - 2 [szt.], -Przewód kabelkowyYDYp-750V 4 x 1,5 mm2

- 295 [m], 4. Instalacja elektryczna sali ćwiczeń: -Oprawy świetlówkowe nastropowe 2 x 36 [W] - przelotowe - 13

[szt.], -Moduły oświetlenia awaryjnego - 4 szt., -Gniazda podtynkowe 2x2P+Z - 10 [szt.], -Gniazda podtynkowe

2P+Z - 1 [szt.], -Przewód kabelkowy YDYp-750V 4 x 1,5 mm2 - 70,0 [m], -Przewód kabelkowy YDYp-400/750V

3 x 1,5 mm2 - 78,0 [m], -Przewód kabelkowy YDYp-750V 3 x 1,5 mm2 - 140,0 [m], -Przewód kabelkowy

YDYp-750V 5 x 2,5 mm2 - 26,0 [m]. 5. Zasilanie sceny wewnętrznej: -Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY

5 x 16 [mm2]; 0,6)1 [kV] - 61,7 [m], -Gniazda bryzgoszczelne 16A)400V)3P+N+Z IP67 - 2 [szt.]. UWAGA! Roboty

budowlane będą prowadzone z czynnym obiekcie. Na terenie obiektu prowadzone są roboty budowlane związane

z I etapem. Zobowiązuje się wykonawców do bezkolizyjnego współdziałania przy wykonywaniu swojego zakresu

robót.
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II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.07.2011.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium w wysokości:

1.100,00 zł

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, o którym

mowa w rozdziale VI pkt 1 niniejszej specyfikacji. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg

formuły spełnia)nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w

rozdziale VI pkt 1 niniejszej specyfikacji.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, o którym

mowa w rozdziale VI pkt 1 niniejszej specyfikacji. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg

formuły spełnia)nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w

rozdziale VI pkt 1 niniejszej specyfikacji.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, o którym

mowa w rozdziale VI pkt 1 niniejszej specyfikacji. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg

formuły spełnia)nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w

rozdziale VI pkt 1 niniejszej specyfikacji.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, o którym

mowa w rozdziale VI pkt 1 niniejszej specyfikacji. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg

formuły spełnia)nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w

rozdziale VI pkt 1 niniejszej specyfikacji.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, o którym

mowa w rozdziale VI pkt 1 niniejszej specyfikacji. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg

formuły spełnia)nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w

rozdziale VI pkt 1 niniejszej specyfikacji.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu spełniania  warunków  udziału w  postępowaniu na

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także

dokumenty dotyczące tego podmiotu w  zakresie wymaganym dla wykonawcy,  określonym w pkt

III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy, 2. Oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom, jeżeli

wystąpi taka sytuacja, 3. Zestawienie rzeczowo-finansowy zadania, 4. Potwierdzenie wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
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podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://www.sieroszewice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury w

Sieroszewicach ul. Ostrowska 49 63-405 Sieroszewice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2011

godzina 11:00, miejsce: biuro Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach ul. Ostrowska 49 63-405

Sieroszewice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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