
Warszawa: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku IBS PAN

Numer ogłoszenia: 122777 - 2009; data zamieszczenia: 29.07.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk , ul. Newelska 6 6, 01-447

Warszawa, woj. mazowieckie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibspan.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut PAN.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku IBS

PAN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizację instalacji elektrycznej

zgodnie z załączonym projektem (załącznik 5). Zakres wykonania obejmuje Etap pierwszy w projekcie (rozdzielnia

główna + tablice piętrowe + WLZ). Budynek można oglądać w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00. Prace

można prowadzić po uprzednim uzgodnieniu terminów z IBS PAN. Potencjalne terminy prowadzenia prac

(wyłączeń prądu) w miesiącach sierpień i wrzesień: dni powszednie 16:00-8:00 oraz dni wolne od pracy

0:00-24:00. W miesiącach październik-styczeń: dni powszednie oraz weekendy 20:00-8:00, dni świąteczne

0:00-24:00..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3.

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: 31.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w następującej wysokości 7500 zł, wadium
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może być wniesione w formie: 1. pieniądza, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancji

bankowych 4. gwarancji ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 109, poz. 1158,

z póżn.zm.). Wadium w formie pieniądza należy wnieść najpóźniej do dnia składania ofert na konto 86 1060 0076

0000 3200 0045 9713 Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy

złożyć w formie oryginału wraz z ofertą. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia

18.08.2009 r.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków: O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień, a w szczególności: 1) posiadają uprawnienia

do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia, Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie

złożonych przez wykonawcę oświadczeń oraz dokumentów wskazanych w pkt. 8 niniejszej SIWZ.

Zgodnie z art. 23 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej

sytuacji, wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców

zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje

wykluczenie wykonawcy z postępowania i uznanie jego oferty za odrzuconą..

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

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony Formularz Ofertowy

(Załącznik nr 1) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2)

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej; dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert lub poświadczone przez organ wydający. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat

przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie zamówień, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie

- Załącznik nr 3 Wykaz osób uprawnionych do wykonania zadania wraz z dokumentami potwierdzającymi

uprawnienia i aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego Potwierdzenia

posiadanych certyfikatów, uprawnień, świadectw kwalifikacji Oświadczenie, że Wykonawca spełnia

warunki udziału w postępowaniu, określone w art.22 - Załącznik nr 2 Parafowany na znak akceptacji
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projekt umowy - załącznik nr 4 Kopia aktualnej polisy OC za szkody wyrządzone w związku z

prowadzoną działalnością w zakresie przedmiotu zamówienia (kwota ubezpieczenia min. 50 tys. zł)

Dowody wpłat wadium (kopie) lub poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji

ubezpieczeniowych.

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:

http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/zamowienia_publiczne.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.ibspan.waw.pl

/kategorie/zamowienia_publiczne.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2009

godzina 12:00, miejsce: Instytut Badań Systemowych PAN 01-447 Warszawa ul. Newelska 6 Kancelaria.

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