pieczęć zamawiającego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1) Zamawiający:
a) nazwa zamawiającego: 12 TERENOWY ODDZIAŁ LOTNISKOWY
b) adres: 00-911 WARSZAWA, ul. NOWOWIEJSKA 28A
2) Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ipzp.pl
4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: dostępna na stronie www.ipzp.pl oraz w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 303.
5) Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja magazynu MPS w zakresie wykonania integracji z LCN
systemów: p.poŜ., CCTV, SKD, SSWiN, telekomunikacyjnych oraz zagospodarowania terenu obok nowo wybudowanego budynku
magazynowo-laboratoryjnego” na lotnisku Warszawa-Okęcie.
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania oferty częściowej oraz wariantowej.
6) Termin wykonania robót budowlanych: do dnia 30.11.2011 r.
Termin uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie i oddania obiektu do eksploatacji: 3 miesiące od dnia zakończenia robót
budowlanych.
7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki udziału w postępowaniu,
- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych,
- dysponują pracownikami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:
drogowej, konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnej oraz geodezyjnej w zakresie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych.
- dysponują pracownikami posiadającymi poświadczenie bezpieczeństwa o dopuszczeniu do informacji niejawnych o klauzuli
minimum „ZASTRZEśONE” lub upowaŜnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych oraz zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie dokumentów złoŜonych w ofercie, zgodnie
z SIWZ.
8) Kryteria oceny oferty i ich znaczenie (w %):
- cena (koszt) ............................................................................................................................................................................ 100 %

9) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego pokój nr 428 w terminie do 16.08.2011 r. godz.: 10:00
10) Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie 12 TOL zamawiającego pokój nr 315 w dniu 16.08.2011 r. godz.: 11:00
11) Termin związania ofertą: 30 dni

