OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
,,UdroŜnienie drenaŜu, wykonanie nowej instalacji drenaŜowej,
naprawa posadzek piwnic w budynku przy ul. Kilińskiego 15/17”
(wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty
14.000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych. Niniejsze postępowanie zamawiający prowadzi z wyłączeniem stosowania przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający stosuje przepisy cyt. ustawy jedynie w
zakresie przewidzianym w SIWZ).
Zamieszczanie nieobowiązkowe
OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Cech Rzemiosł RóŜnych
ul. Kilińskiego 15/17
26 – 600 Radom; woj. Mazowieckie, NIP 796-10-04-712, REGON: 000756695
e-mail: crr1@poczta.onet.pl
Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 15/17
Województwo: Mazowieckie
Kod pocztowy:
26-600
Tel.: (048) 3621101
Fax. (048) 3621101
Adres strony internetowej zamawiającego (jeŜeli posiada): www.cech.radom.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeŜeli
dotyczy): Nie dotyczy
Miejscowość: Radom

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Cech Rzemieślniczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
,,UdroŜnienie drenaŜu, wykonanie nowej instalacji drenaŜowej, naprawa posadzek piwnic w budynku
przy ul. Kilińskiego 15/17”
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest udroŜnienie drenaŜu, wykonanie nowej instalacji drenaŜowej, oraz naprawa
posadzek piwnic w budynku przy ul. Kilińskiego 15/17 w Radomiu (wpisanego do rejestru zabytków pod nr
434/A/90).
1.1. W/w zakres robót naleŜy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej: dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną.
Uwaga: JeŜeli w SIWZ lub załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została
nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń,
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itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy
realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równowaŜnych o parametrach nie gorszych niŜ wskazane.
1.2. Prace towarzyszące nie objęte dokumentacja techniczną i przedmiarem robót konieczne do
uwzględnienia:
1) utylizacja elementów z rozbiórki,
2) organizacja i zabezpieczenie placu budowy,
3) uporządkowanie terenu po budowie,
4) likwidacja placu budowy,
oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ , a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.
1.3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niŜ 5 lat.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

nie

II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot

CPV 45332000-3

Dodatkowe przedmioty

CPV 45262690-4

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej (jeŜeli dotyczy):

nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej (jeŜeli dotyczy):

nie

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA
Okres w miesiącach:
lub
data rozpoczęcia:

lub

/

dniach:

/

(dd/mm/rrrr) lub zakończenia:

15/10/2012 (dd/mm/rrrr)

Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę
gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej. Pisemne
zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację Inspektora Nadzoru o
sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych oraz moŜliwości zgłoszenia Zamawiającemu
gotowości do odbioru.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium (jeŜeli dotyczy): Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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
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III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
Do złoŜenia oświadczenia moŜna wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.
III. 3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
Do złoŜenia oświadczenia moŜna wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
Do złoŜenia oświadczenia moŜna wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, Ŝe dysponuje osobami, które
zapewnią kierowanie budową i robotami w poszczególnych branŜach, tj.:
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi przy zabytkach nieruchomych, oraz
- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wod-kan,
wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Do sporządzenia wykazu kadry moŜna wykorzystać załączony do SIWZ wzór.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
Do złoŜenia oświadczenia moŜna wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.
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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy
przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
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W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym
wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: Nie dotyczy
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka
cywilna), o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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 z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający
stosuje przepisy cyt. ustawy jedynie w zakresie przewidzianym w SIWZ.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
Nie dotyczy
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert
Kryteria:
CENA

Znaczenie:
100% (max 100 pkt)

IV.3) CZY PRZEPROWADZONA BĘDZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA: NIE

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeŜeli
dotyczy): www.cech.radom.pl
UWAGA:
- załączniki nr 1-5 do SIWZ dostępne są na w/w stronie internetowej Zamawiającego,
- załączniki nr 6-8 do SIWZ (przedmiar robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna) dostępne
są do wglądu, oraz kopiowania w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku, w godz. 8-15.
IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umoŜliwiający przygotowanie się
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeŜeli
dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŜeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeŜeli dotyczy):
Data:
11/06/2012 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 12:00
Miejsce:
Cech Rzemiosł RóŜnych, ul. Kilińskiego 15/17; 26-600 Radom – pok. 110
IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
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IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeŜeli dotyczy):
Nie dotyczy
IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej (jeŜeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeŜeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień (jeŜeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeŜeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (jeŜeli dotyczy):
Nie dotyczy
IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeŜeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeŜeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):
Nie dotyczy
IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej): Nie dotyczy
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej (jeŜeli dotyczy):
Zamawiający:
- nie zamierza ubiegać się o dofinansowane ze środków Unii Europejskiej,
- nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budŜetu 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 (Nie dotyczy)

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.06.2012 roku.
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