Wejherowo: Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w budynku Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. im. F.Chopina w Wejherowie
Numer ogłoszenia: 278602 - 2009; data zamieszczenia: 13.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina , ul.
Dworcowa 6, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 058 6722448, faks 058 6722448.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.psm.wejher.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Szkoła Muzyczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem
stolarki okiennej w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F.Chopina w
Wejherowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z
montażem stolarki okiennej w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w
Wejherowie. (CPV 45421130 Instalowanie drzwi i okien). Szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.30-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.11.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w
wysokości: 1 000,00 zł. słownie: jeden tysiąc złotych 00/100
III.2) WARUNKI UDZIAŁU




Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia, c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d)nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia, e)wykonali należycie w okresie ostatnich
pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum trzy
zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 tyś. brutto w każdym zadaniu.
Zamawiajacy poprzez zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robocie
budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia uzna montaż stolarki okiennej z profili
aluminiowych, f)dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą doświadczenie i
kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, jakie zostanie jej powierzone tj.: kierownik
robót w branży konstrukcyjno-budowlanej. Wymieniona osoba musi posiadać
uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz aktualne
zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
2.Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń przedłożonych w
ofertach przez Wykonawców..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.Oświadczenie zgodne z wymogiem art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). 2.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ).
3.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. 4.Imienny wykaz
personelu kierowniczego biorącego udział w wykonywaniu zamówienia na formularzu
zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ. Dla kierownika robót w
branży konstrukcyjno-budowlanej do oferty należy załączyć kopię uprawnień
budowlanych oraz aktualnego zaświadczenia z właściwej izby samorządu
zawodowego. 5.Wykaz, minimum trzech zamówień zrealizowanych w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 tyś. brutto w każdym zadaniu. Należy
wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ. 6.Dokumenty (np. referencje, protokoły odbioru)
potwierdzające, że roboty wykazane w załączniku nr 5 do SIWZ zostały wykonane
należycie. 7.Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą
wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:

a)Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa
oddzielne dokumenty wymienione w pkt 1,2,3. b)Oświadczenie o ustanowieniu
pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia i upoważnionego do podpisania w ich imieniu umowy na realizację
zamówienia. c)W formularzu oferty oraz na załącznikach wpisywane będą dane
wykonawcy zbiorowego i podpisywane będą przez upoważnionego pełnomocnika.
d)Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 7 lit. a, zostanie wybrana
Zamawiający wymagać będzie przed zawarciem umowy w sprawie nn. zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. e)Zgodnie z art.141
Prawa zamówień publicznych Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy..
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.psm.wejher.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina przy ul. Dworcowej 6 w Wejherowie..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 07.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać: pok. Nr 6 - sekretariat
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina przy ul. Dworcowej 6 w Wejherowie..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).

