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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko

Adres pocztowy: ul. Balicka 12A/5B

Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 30-149

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko Tel.: +48124271111

Osoba do
kontaktów: Maja Jaworska

E-mail: majajaworska@mimowszystko.org Faks: +48124271111

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.mimowszystko.org

Adres profilu nabywcy (URL): ________________________________________

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny:  proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.III

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub
federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Agencja/Urząd regionalny lub lokalny

Podmiot prawa publicznego

Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne

(proszę określić): Organizacja pożytku publicznego

 Ogólne usługi publiczne
 Obrona
 Porządek i bezpieczeństwo publiczne
 Środowisko
 Sprawy gospodarcze i finansowe
 Zdrowie
 Budownictwo i obiekty komunalne
 Ochrona socjalna
 Rekreacja, kultura i religia
 Edukacja
 Inne

(proszę określić):
________________________________

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających
tak nie
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Budowa ośrodka terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w Radwanowicach gm.
Zabierzów
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi 

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego,
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Połączenie powyższych
form

Kategoria usług: nr__
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik II do dyrektywy
2004/18/WE)

Główne miejsce lub lokalizacja
robót budowlanych

Główne miejsce realizacji dostawy Główne miejsce świadczenia usług

Radwanowice gm. Zabierzów

Kod NUTS  PL21

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej

Utworzenia Dynamicznego
Systemu Zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami 
Liczba __, LUB, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba
uczestników planowanej umowy ramowej __

Umowa ramowa z jednym wykonawcą 

Czas trwania umowy ramowej:

Okres w latach: __ lub miesiącach: ___

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, podać wyłącznie dane liczbowe):

Szacunkowa wartość bez VAT: _______________ Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone(jeżeli są znane): :
___________________________
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym p.n. Budowa ośrodka
terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w Radwanowicach gm. Zabierzów polegajacych
na wykonaniu obiektów kubaturowych, w skład których wchodzą: budynek główny wraz z wewnetrznymi
instalacjami wod-kan, gaz, c.o., wentylacja, instalacjami elektrycznymi; trzy pawilony z przeznaczeniem na
warsztaty terapeutyczne wraz z wewnetrznymi instalacjami wod-kan, gaz, c.o.,instalacjami elektrycznymi
i przewiązkami; sala gimanstyczna i hydroterapii z kompletem instalacji wod-kan, gaz, c.o., wentylacji,
instalacjami elektrycznymi, trzy budunki gospodarcze oraz uzbrojenie i urzadzenie terenu.



Budowa ośrodka terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w
Radwanowicach gm. Zabierzów

5 / 19 SIMAP2_mimow 17.04.2008 01:23 PM MEST- ID:2008-041650 Formularz standardowy 2 — PL

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 45200000 ______________________________

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

tak nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)

tak nie

Jeżeli tak,oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):

tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

tak nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):
7188358.00

Waluta EUR

lub Zakres: między _______________ a _______________  Waluta ___

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:

w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

Liczba możliwych wznowień (jeżeli dotyczy): ___ lub Zakres: między ____ a ____  

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 26 lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
1.Wymagane wadium przetargowe w wysokości 334.000.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące
00/100 zł)musi być wniesione w terminie do dnia 28 maja 2008r., do godz. 11 00 .Wadium, w zależności od woli
Wykonawcy może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp tj. może
być wnoszone:
1)w Pieniądzu – płatne przelewem na konto Zamawiającego nr 70105014451000002275991459 2)w
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy ośczędnościowo – kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3)w gwarancjach bankowych,4)w gwarancjach
ubezpieczeniowych,5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158 wraz z późniejszymi zmianami).Szcegóły dotyczące wniesienia i zwrotu wadium przetargowego są
okreslone w SIWZ dotyczacej przedmiotowego postepowania.
2. Zamawiający wymaga wniesienia przez wybranego do realizacji zamówienia Wykonawcy, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w jego ofercie. Formy
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodne z art. 148 ust.1 Ustawy Pzp.Zamawiający nie
wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego umowy w formach okreslonych w art. 148.ust.2 ustawy
pzp.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących
1.Współfinansowanie z środków przydzielanych przez Urząd Marszałkowski w ramach Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2. Srodki własne Fundacji
3. Termin płatności; do 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury do Zamawiającego.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamowienia. Forma prawna dla grupy wykonawców np.
konsorcjum.Do ich reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy musi byc
ustanowiony pełnomocnik.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w
postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi
w rozdziale X ust. 3 SIWZ. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu stosowna umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2-4 Ustawy Pzp,
wg treści załącznika nr 3 do SIWZ.
2.Aktualny dokument rejestracyjny firmy Wykonawcy, tj. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – za aktualny będzie uważany dokument
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
-odpis z rejestru handlowego lub w przypadku zarejestrowania firmy Wykonawcy w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego kserokopia odpisu z KRS,
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-w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dotychczasowych spółek cywilnych
zaświadczenie o wpisie każdego ze wspólników do ewidencji działalności gospodarczej,
3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat bądź w przypadku, kiedy Wykonawca uzyskał na to przewidzianą
prawem zgodę, właściwy dokument stwierdzający, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Za ważne będzie uznane zaświadczenie wystawione przez US nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
4.Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne bądź w przypadku, kiedy Wykonawca uzyskał na to
przewidzianą prawem zgodę, właściwy dokument stwierdzający, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu. Za ważne będzie uznane zaświadczenie wystawione przez ZUS nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
5.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym, w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym, w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 2 ,3,4 i 6 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z
prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie zgłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
4) a w zakresie dokumentów, o których mowa w pkt 5 powyżej składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą.
Dokumenty, o których mowa powyżej poz. 1),3),4) winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert a dokumenty, o których mowa powyżej w poz. 2) winny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 zastępuje się je 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.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w ofercie
następujących dokumentów i oświadczeń:
a)Dane finansowe sporządzone wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ,
b)Część sprawozdania finansowego za ostatnie trzy
lata obrotowe tj.: bilanse oraz rachunki zysków i strat
za wymienione lata. W przypadku Wykonawców
nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania
finansowego innych dokumentów określających
obroty oraz zobowiązania i należności za ostatnie trzy
lata obrotowe a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – za ten okres.
c)Informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzająca wysokość środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

Wykonawca(cy) muszą znajdować się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, to jest muszą wykazać, że:
1) obrót roczny osiągnięty przez Wykonawcę w
ostatnich trzech latach obrotowych w każdym
roku wynosił co najmniej średnio 10.000.000,00 zł
(dziesięć milionów i 00/100 zł),
2) środki finansowe jakie posiada Wykonawca na
swoim rachunku bankowym muszą zamykać się
kwotą co najmniej 2.000.000,00 zł (dwa miliony
złotych)lub zdolność kredytowa Wykonawcy nie
może być mniejsza niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony
złotych).
3.Wykonawca(cy) musi(szą) posiadać polisę lub
inny dokument ubezpieczenia potwierdzający,
że Wykonawca(cy) jest(są) ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż
1.900.000,00 zł
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d) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na sumę nie mnieją niż
1.900.000,00 zł

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada
niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także,
że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do
złożenia w ofercie następujących dokumentów i
oświadczeń:
1.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pieciu
lat przed dniem wszczęcia postepowania( lub w
okresie prowadzenia działalności jesli jest on krótszy
niz ostatnie pięć lat) robót budowlanych wszystkich
branż wymaganych dla zrealizowania przedmiotu
zamowienia sporządzony wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ.Wykaz musi zawierać: A)
nazwę zadania inwestycyjnego, B) Opis rodzaju robót
zawierający informacje o przeznaczeniu obiektu,
symbol wg PKOB, o instalacjach wewnetrznych,
o infrastrukturze zewnetrznej i urzadzeniu terenu,
C) wartość netto zrealizowanych w danym zadaniu
robot budowlanych, D) termin zakończenia realizacji
danego zadania inwestycyjnego.
2.Dokumenty wystawione przez uprzednich
Zamawiających potwierdzające, że roboty
wymienione w załączniku nr 4 zostały wykonane
należycie. Przedkładane dokumenty potwierdzające,
że wykonane przez Wykonawcę zamówienie zostało
wykonane należycie muszą zawierać, co najmniej:
– wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w
niniejszym postępowaniu zrealizował zamówienie,
którego dokumenty dotyczą; – wskazanie podmiotu,
na rzecz którego realizowane było zamówienie; –
opinię podmiotu wskazanego powyżej stwierdzające,
że zamówienie zostało wykonane należycie; – podpis
upoważnionego przedstawiciela podmiotu, na rzecz
którego było realizowane zamówienie,
3.Wykaz Zespołu osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, sporządzony wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ,
Wykaz musi zawierać nastepujące informacje o wyżej
wymienionych osobach: 1)Imie i nazwisko osoby, 2)
przewidziane stanowisko przy realizacji zamówienia,
3) wykształcenie, 4) doświadczenie zawodowe, 5)
uprawnienia budowlane.
d) Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
odpowiednich uprawnień przez osoby wymienione w
załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ
4) Uprawnienia budowlane osób wymienionych
w Wykazie osób - zał. nr 5 do siwz do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnościach:
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
2) drogowej w ograniczonym zakresie,

1.Wykonawcy muszą posiadać niezbędną wiedzę i
doświadczenie – charakteryzujące się kompleksowym
wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem
wszczęcia postępowania (lub w okresie prowadzenia
działalności jeżeli jest on krótszy niż ostatnie pięć lat)
robót budowlanych wszystkich branż wymaganych
dla zrealizowania zamówienia, w co najmniej dwóch
zadaniach inwestycyjnych, odpowiadających swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, o wartości netto
robót budowlanych każdego zadania inwestycyjnego
wynoszącej co najmniej 15.000.000,00 PLN.
Uwaga: roboty budowlane odpowiadające swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia to roboty
budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu
obiektów budowlanych sklasyfikowanych w Grupie
113
lub/i 121 lub/i 122 lub/i 123 lub/i 126 PKOB wraz
z instalacjami i urządzeniami technicznymi z
uzbrojeniem i urządzeniem terenu,
2.Wykonawcy muszą dysponować osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia tj.:
muszą dysponować pracownikami posiadającymi
uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnościach:
1) konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
2) drogowej w ograniczonym zakresie,
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 4)
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń
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3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 4)
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń5)Aktualne
Zaświadczenia dla osób wymienionych w zal. nr 5.
o ich przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego,
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III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)

tak nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej

Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani

tak nie

Jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców w pkt VI.3)
Informacje Dodatkowe

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny
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IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole(pola))
Najniższa cena 
lub
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów 

 kryteria określone poniżej(kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

 kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym

Kryteria Waga

1. _________________________ ____

2. _________________________ ____

3. _________________________ ____

4. _________________________ ____

5. _________________________ ____

Kryteria Waga

6. _________________________ ____

7. _________________________ ____

8. _________________________ ____

9. _________________________ ____

10. _________________________ ____

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
1/ZP/FMW/2008
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

tak nie

Jeżeli tak,

Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: ____ /S ___ - ______ z dnia __________ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy) 
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem Dynamicznego Systemu
Zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: 23/05/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00

Dokumenty odpłatne
tak nie

Jeżeli tak, podać cenę (podać wyłącznie dane liczbowe): ____________ Waluta ___
Warunki i sposób płatności:
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 28/05/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

inny: __________________________________________________

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)

Do: __________ (dd/mm/rrrr)

lub Okres w miesiącach: __ lub dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/05/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:30
Miejsce (jeżeli dotyczy): Kraków, ul. Świetokrzyska 12, III piętro, pokój 320 sala konferencyjna
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

tak nie

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: _________________________

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH

tak nie

Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)

1.Wszystkie dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
2.Podmioty występujące wspólnie winny złożyć oddzielnie przez każdy podmiot dokumenty wymagane dla
Wykonawcy wyszczególnione w niniejszym rozdziale SIWZ .
3.Zamawiający w celach porównawczych może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie
poświadczonych kopii dokumentów.
4.Dokumenty napisane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.
5.Stosownie do treści art.26 ust. 3 Ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Dokumenty złożone
w tym trybie powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu,
wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
6.Zamawiający, działając w oparciu o przepisy art. 26 ust. 4 Ustawy Pzp zastrzega sobie prawo wezwania
Wykonawców, do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale ust.3.
7.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który składa lub partycypuje w więcej niż
jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
8.Oferta winna być złożona w jednym egzemplarzu.
9.Oferta winna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta winna być napisana w języku
polskim, pismem maszynowym, komputerowym lub niezmywalnym atramentem.
10.Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby we właściwy sposób uprawnione do podpisania oferty w
imieniu Wykonawcy(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
11.Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy ( odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopie stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
12.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Forma i treść składanej
oferty winna odpowiadać załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia formularzowi oferty i
załącznikom do SIWZ.
13.W wypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone aktualne, stosowne
Pełnomocnictwo(a) określające zakres uprawnień do podejmowania czynności prawnych, podpisane przez
osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.
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14. Wykonawcy musza zadeklarować w ofercie minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot
zamówienia – Umowy wynoszący co najmniej cztery lata licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
15.Wykonawcy wskażą w ofercie te części zamówienia, których wykonanie powierzą podwykonawcom,
16. Zamawiający wymaga by do oferty były dołaczone Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną
na podstawie przekazanych przez Zamawiającego tj. załączonych do niniejszej SIWZ przedmiarów robót.
Treść zawarta w kosztorysach ofertowych musi odpowiadać treści zawartej w przedmiarach robót w
zakresie:1) Lp.,
2) Numeru Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ,3) treści opisu robót; 4)
jednostki przedmiarowej;
5)ilości.
Obliczona wartość w kosztorysie ofertowym musi ściśle odpowiadać iloczynowi opisanej powyżej wartości
jednostkowej oraz liczby jednostek przedmiarowych( ilości).
Wszystkie wartości określone w kosztorysach ofertowych winny być liczone i określone z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Sporządzenie kosztorysów w sposób niezgodny z powyższą treścią skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Szczegółowy opis sporządzenia oferty jest zawarty w SIWZ, która wraz z załacznikami zostanie
zamieszczona na stronie inernetowej Zamawiającego www.mimowszystko.org po publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: al. Szucha 2/4

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-582

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +480224587801

Faks: +480224587800

Adres internetowy(URL):www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa: ______________________________________________________________________

Adres pocztowy: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Miejscowość: ________________________________________Kod pocztowy: ______________

Kraj: _______________________________________________

E-mail: ________________________________________Tel.: ______________

Faks: ______________

Adres internetowy(URL):________________________________________

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Protest wobec tresci ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjetych przez Zamawiającego w toku
postepowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiazany
na podstawie ustawy Pzp.wnosi sie do zamawiającego wg zasad i terminów okreslonych w Dziale VI Środki
ochrony prawnej Rozdział 1, Rozdział 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowień Publicznych z
późniejszymi zmianami.
2.Odwołanie od rozstrzygniecia protestu wnosi sie do Prezesa Urzedu zamówień Publicznych w terminie 5
dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygniecia protestu.Jednoczesnie
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kopię odwołania przekazuje sie Zamawiającemu,który w nie później niż w ciągu dwóch dni od jej otrzymania
przekazuje jednoczesnie wszystkim uczestnikom postepowania toczacego się w wyniku wniesienia protestu.
Do odwołnia stosuje sie przepisy Rozdiału 3 ww. ustawy
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: ______________________________________________________________________

Adres pocztowy: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Miejscowość: ________________________________________Kod pocztowy: ______________

Kraj: _______________________________________________

E-mail: ________________________________________Tel.: ______________

Faks: ______________

Adres internetowy(URL):________________________________________

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
17/04/2008 (dd/mm/rrrr)
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ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Oficjalna nazwa: Inwestorsko - Projektowa Spółdzielnia Pracy "INWESTPROJEKT"

Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12

Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 30-015

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Inwestorsko - Projektowa Spółdzielnia Pracy
"INWESTPROJEKT"

Tel.: +48126302336

Osoba do
kontaktów: Grażyna Bodzęta, Zofia Bill

E-mail: zofia.bill@inwestprojekt-krakow.pl Faks: +48126335826

Adres internetowy(URL): www.inwestprojekt-krakow.pl

II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW)

Oficjalna nazwa: Inwestorsko - Projektowa Spółdzielnia Pracy "INWESTPROJEKT"

Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12

Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 30-015

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Inwestorsko - Projektowa Spółdzielnia Pracy
"INWESTPROJEKT"

Tel.: +48126302336

Osoba do
kontaktów: Grażyna Bodzęta, Zofia Bill

E-mail: zofia.bill@inwestprojekt-krakow.pl Faks: +48126335826

Adres internetowy(URL): www.inwestprojekt-krakow.pl

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oficjalna nazwa: Inwestorsko - Projektowa Spółdzielnia Pracy "INWESTPROJEKT"
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