
Łódź: Rekonstrukcja posadzki w Kościele Rektoralnym
Środowisk Twórczych w Łodzi - etap II.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kościół Rektoralny Środowisk Twórczych pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi

Panny, ul. Skłodowskiej-Curie 22, 90-571 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 637 65 45, faks 0-42 637 37 31.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związki wyznaniowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekonstrukcja posadzki w Kościele Rektoralnym

Środowisk Twórczych w Łodzi - etap II..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

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

niniejszym postępowaniu jest Rekonstrukcja posadzki w Kościele Rektoralnym Środowisk Twórczych w Łodzi -

etap II. . Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa: - projekt budowlany rekonstrukcji posadzki w

Kościele Rektoralnym Środowisk Twórczych Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

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: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.10.2009.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tych warunków: 9.Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie
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warunków udziału w postępowaniu. 9.1 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi

spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 9.1.1 posiadać uprawnienia do

wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu

potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące

dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub

więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich

oddzielnie): 9.1.1.1 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert; 9.1.2 nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p.

9.1.3 posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym do

wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełnić następujące warunki (w

przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,

oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny oraz łączne doświadczenie): 9.1.3.1 wykonać w okresie

ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, której przedmiotem jest: wykonanie co najmniej

jednej kamiennej posadzki o wartości robót minimum 40.000,00 PLN brutto w ramach jednej umowy. W

celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące

dokumenty: a) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym, okresie odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (załącznik nr 2 do niniejszej

SIWZ), b) dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie roboty budowlane zostały wykonane z

należycie (np. referencje, protokoły odbioru przedmiotu umowy(ów)). W przypadku wykazania

zamówienia niepopartego dokumentem potwierdzającym, że zlecone zamówienie zostało wykonane

należycie - pozycja ta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie spełnienia warunku określonego w części

I pkt 9.1.3.1; 9.1.4 znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

niniejszego zamówienia. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja

2006r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od

wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa

powyżej w pkt 9.1.1.1 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 9.1.5 Jeżeli

w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zachowaniem wskazanych powyżej
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terminów. 9.2 W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca/y zobowiązany jest złożyć, oprócz wymienionych dokumentów, oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 u.p.z.p., zawarte w formularzu

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 9.3 Ocena spełniania przedstawionych

powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.Warunki udziału w postępowaniu

oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 9.1 Wykonawca

ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w

postępowaniu: 9.1.1 posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się

o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone

przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich oddzielnie): 9.1.1.1 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, wystawionego nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 9.1.2 nie podlegać wykluczeniu z

postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p. 9.1.3 posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponować potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności

Wykonawca musi spełnić następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny oraz

łączne doświadczenie): 9.1.3.1 wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, której przedmiotem jest: wykonanie co najmniej jednej kamiennej posadzki o wartości robót

minimum 40.000,00 PLN brutto w ramach jednej umowy. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego

warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: a) wykaz wykonanych robót

budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym, okresie odpowiadających

swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ), b) dokumenty

potwierdzające, że wymienione w wykazie roboty budowlane zostały wykonane z należycie (np.

referencje, protokoły odbioru przedmiotu umowy(ów)). W przypadku wykazania zamówienia

niepopartego dokumentem potwierdzającym, że zlecone zamówienie zostało wykonane należycie -

pozycja ta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie spełnienia warunku określonego w części I pkt

9.1.3.1; 9.1.4 znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego

zamówienia. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz.

U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w
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pkt 9.1.1.1 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 9.1.5 Jeżeli w kraju

pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje

się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zachowaniem wskazanych powyżej terminów. 9.2 W celu

potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca/y zobowiązany jest

złożyć, oprócz wymienionych dokumentów, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

wynikających z art. 22 ust. 1 u.p.z.p., zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do

niniejszej SIWZ. 9.3 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg

formuły: spełnia - nie spełnia.

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.kst.wlodzi.com.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kościół Rektoralny Środowisk

Twórczych pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22 90-571 Łódź

kancelaria.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2009

godzina 09:00, miejsce: Kościół Rektoralny Środowisk Twórczych pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi

Panny ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22 90-571 Łódź kancelaria.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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