Przedmiot: Przebudowa budynku gospodarczego leśniczówki Niedźwiedzi Kąt
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Spychowo
Województwo: warmińsko-mazurskie
Adres: 12-150 Spychowo, ul. Mazurska
Telefon: 896 225 082
Fax: 896 225 083
Strona internetowa: www.olsztyn.lasy.gov.pl/spychowo
Data publikacji: 2019-05-08
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo
Spychowo, 12-150 Spychowo, ul. Mazurska, REGON: 51002235000000
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Pańtwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: Zamawiający nie stawia żadnych warunków
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP
(pkt 12.6 SIWZ), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP.
Wraz z oświadczeniem wykonawca może złożyć dowody potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; /wg załącznika nr 11 do
SIWZ/.
2. Od Wykonawcy polegającego na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą pisemnego
zobowiązania tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia. Z treści zobowiązania musi jednoznacznie wynikać:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
3. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej (suma
iloczynów ilości scalonych jednostek jednorodnych robót oraz cen jednostkowych tych robót
opracowany zgodnie z załączonym przedmiarem robót (załącznik nr 3 do SIWZ) i kosztorysem
nakładczym (załącznik nr 4 do SIWZ).
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:
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:
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
0000-00-00 godzina: , miejsce:

