Przedmiot: Remont ogólnobudowlany kuchni na podstawie zaleceń WOMP, budynek nr 5
Obozowisko Trzebień kompleks 0549.
Zamawiający: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Województwo: dolnośląskie
Adres: 59-726 Świętoszów, ul. Saperska 2
Telefon: 75 735 62 79
Fax: 75 735 62 19
Strona internetowa: www.43wog.wp.mil.pl
Data publikacji: 2016-07-27
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 59-726 Świętoszów, ul. Saperska 2,
REGON: 02150908400000
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka wojskowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia jest Remont
ogólnobudowlany kuchni na podstawie zaleceń WOMP, budynek nr 5 Obozowisko Trzebień
kompleks 0549. 2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy technicznej jakość
przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót
stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o
załączoną dokumentację projektową lub techniczną tj.: specyfikację techniczną wykonania i odbioru
robót (załącznik nr 7), przedmiar robót jako element pomocniczy (załącznik nr 8). Poglądowo zostały
dołączone również rzuty (załącznik nr 9) i przekroje ( załącznik nr 10). 3. Tam, gdzie na rysunkach,
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostało wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty,
specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one
realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w
wyżej wymienionych dokumentach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia
jest Remont ogólnobudowlany kuchni na podstawie zaleceń WOMP, budynek nr 5 Obozowisko
Trzebień kompleks 0549. 2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy technicznej jakość

przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót
stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o
załączoną dokumentację projektową lub techniczną tj.: specyfikację techniczną wykonania i odbioru
robót (załącznik nr 7), przedmiar robót jako element pomocniczy (załącznik nr 8). Poglądowo zostały
dołączone również rzuty (załącznik nr 9) i przekroje ( załącznik nr 10). 3. Tam, gdzie na rysunkach,
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostało wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty,
specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one
realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w
wyżej wymienionych dokumentach.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
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
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem
terminu składania ofert w wysokości: 33 034 PLN. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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. z 2014 r. poz. 18045 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie
pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr 63 1010 1674 0030 3013 9120 1000, z dopiskiem
na przelewie: Wadium w postępowaniu 76PN2016. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu
następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym
mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku
wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej
kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na
każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty
akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za
odrzuconą. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
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: Okres udzielenia gwarancji
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.43wog.wp.mil.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
2016-08-11 godzina: 11:30, miejsce: Świętoszów ul. Saperska 2 w kancelarii jawnej bud. nr 43,
parter, pok. nr 12.
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

