OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6, 55 –020 Żórawina
ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w ramach zamówień publicznych o wartości
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp. na wykonanie remontu budynku domu kultury w zakresie stropodachu, filarków i
nadproży okiennych w miejscowości Galowice, Gmina Żórawina.
1. Dokumentację przetargową można otrzymać w Urzędzie Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6, pok. 23, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400 lub pocztą.
Obowiązującą formą przetargu jest forma pisemna. Zamawiający dopuszcza przesyłanie
dokumentów lub oświadczenia w innej formie, potwierdzonych niezwłocznie w formie
pisemnej. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie
internetowej: www.bip.zorawina.pl
Zakres zamówienia obejmuje:
• Wymiana pokrycia dachowego i ocieplenie stropodachu,
• Przemurowanie ścianek attykowych,
• Remont wieńca okalającego budynek,
• Remont filarków międzyokiennych ściany frontowej sali zabawowej,
• Wymiana okien z zachowaniem istniejącego podziału geometrycznego,
• Remont opaski betonowej.
Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia projekt budowlano-wykonawczy oraz
przedmiar robót.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Termin realizacji: dwa miesiące od dnia podpisania umowy
5.1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5.2.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie
spełniają warunków zawartych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).
5.3.Zamawiający zawiadamia wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5.4.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie swojej wiarygodności, doświadczenia i zdolności do realizacji
kontraktu, wykonawcy udzielają pisemnej informacji w nw zakresie (jako załączniki do oferty
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez

dostawcę lub wykonawcę), w przypadku składania oferty przez podmioty występujące
wspólnie, właściwe dokumenty i oświadczenia muszą być złożone przez każdy podmiot:
6.1. wypełniony druk oferty (w załączeniu),
6.2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
6.3. porozumienie regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie, jeżeli
zaistnieje taka sytuacja,
6.4.oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatniczych, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.
6.5.oferta konsorcjum musi spełniać następujące wymagania – zawierać odrębne
i niezależne dla każdego uczestnika konsorcjum wszystkie dokumenty
i oświadczenia wymienione powyżej, podpisana w taki sposób, by zobowiązywała
prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum,
którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa,
udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum. Do oferty
winna być dołączone porozumienie konsorcjum zawierające – oznaczenie stron
umowy, oznaczenie celu gospodarczego, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
uwzględniające cały okres gwarancji, oznaczenie sposobu prowadzenia spraw
konsorcjum oraz zasad reprezentacji, wskazania jednego podmiotu do odbioru
korespondencji, określenie sposobu ustania konsorcjum. Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany stron konsorcjum w trakcie realizacji zadania z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy.
6.6.wykaz osób uprawnionych do podpisywania oferty i podejmowania zobowiązań
w imieniu wykonawcy, jeżeli są to osoby nie wykazane w rejestrze albo zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
6.7.dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają
wymagane uprawnienia. Wymagane jest dysponowanie kierownikiem budowy,
posiadającym uprawnienia budowlane pozwalające na realizacje zadania
inwestycyjnego i przynależącym do Izby Inżynierów Budownictwa. Do oferty należy
dołączyć uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów
Budownictwa. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kierownika budowy w
trakcie realizacji zadania, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wymagane dokumenty mogą być złożone wspólnie lub oddzielnie przez
wykonawców.
6.8. co najmniej dwóch ważniejszych realizacji tożsamych do przedmiotu przetargu
a zrealizowanych przez firmę w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wraz z dokumentami innych zamawiających potwierdzających, że roboty te
zostały wykonane należycie. Należy udokumentować realizację dwóch zadań w
zakresie tożsamym z tematem zamówienia.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w warunek podmioty
te mogą spełniać łącznie. Podwykonawca zgodnie z ustawą nie jest wykonawcą –
przedłożone referencje podwykonawcy nie zapewnią spełnienia powyższego warunku.
6.9.podpisany druk oświadczenia o zapoznaniu się z terenem i zaakceptowaniu warunków
przetargu– załącznik nr 1,
6.10.podpisany druk oświadczenia spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym
postępowaniu – załącznik nr 2.
6.11. oświadczenie, że do realizacji zamówienia będą użyte materiały, które posiadają
właściwości użytkowe nie gorsze niż opisane w dokumentacji projektowej, a także
posiadają atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania – załącznik nr 3.
6.12. wypełniony harmonogram – załącznik nr 4.
6.13.zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 5.
6.14. cena zawarta w ofercie musi uwzględniać wszystkie prace wynikające z projektu i z
wizji w terenie.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści
załączonych dokumentów powinno jednoznacznie wynikać, iż warunki wykonawca spełnił.
Ocena zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, nie spełnienie choćby
jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy. Zamawiający wzywa wykonawców,
którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające
błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
8. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100 %
10.Zamkniętą kopertę z opisem tematu zamówienia oraz datą i godziną przetargu należy
składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 15 I piętro, w terminie do
23.10.2009 r. do godz. 1030.
11..Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.09 r. o godz.1100, w Gminnym Centrum Kultury w
Żórawinie al. Niepodległości 6 ( mała sala)
12. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
13.Pracownikiem uprawnionym do udzielania wyjaśnień w sprawach przedmiotu zamówienia
i dokumentacji przetargowej jest Ewa Lozio tel. 071/38141 37
, Małgorzata Duma
tel.071/38-141-36
14. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.10.2009 r.
numer ogłoszenia 167469-2009
Żórawina dnia : 01.10.2009 r.

