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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.amuz.edu.pl

Poznań: Mycie okien o powierzachni 4722 m2, olejowanie podłogi z dr ewna egzotycznego o
powierzchni 1985 m2, pranie wykładzin dywanowych o powierz chni 1450 m2 oraz pokrycie

preparatami zabezpieczaj ącymi (polimeryzacja) podłóg z tworzyw sztucznych o powierz chni 1225 m2.
Numer ogłoszenia: 149655 - 2013; data zamieszczenia: 24.07 .2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu , ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8568926,

faks 061 8536676.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego: www.amuz.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: Mycie okien o powierzachni 4722 m2, olejowanie podłogi z drewna egzotycznego o powierzchni

1985 m2, pranie wykładzin dywanowych o powierzchni 1450 m2 oraz pokrycie preparatami zabezpieczającymi (polimeryzacja) podłóg z tworzyw sztucznych o

powierzchni 1225 m2..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia: Mycie okien o powierzachni 4722 m2, olejowanie podłogi z drewna egzotycznego o

powierzchni 1985 m2, pranie wykładzin dywanowych o powierzchni 1450 m2 oraz pokrycie preparatami zabezpieczającymi (polimeryzacja) podłóg z tworzyw

sztucznych o powierzchni 1225 m2..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie nie

większym niż 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNY M, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYC H WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać: - W zakresie części 1 zamówienia, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1 zamówienie polegające na

myciu okien z wykorzystaniem technik alpinistycznych (metodą dostępu linowego) o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2; - W zakresie części 2

zamówienia, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wykonali co najmniej 1 zamówienie polegające na olejowaniu podłogi z drewna egzotycznego o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2.
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Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w formule spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczeń oraz dokumentów dostarczonych w

ofercie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać w zakresie części 1 zamówienia, że dysponują co najmniej 2 osobami

posiadającymi ważne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie pracy na wysokości metodą dostępu linowego oraz ważne zaświadczenia

lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku alpinisty przemysłowego (praca na wysokości pow. 3 m). Zamawiający dokona oceny spełniania

tego warunku w formule spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczeń oraz dokumentów dostarczonych w ofercie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 2 4 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu

warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyklucze niu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite j Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo

informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony druk oferta

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amuz.edu.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem: 61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87, pok. 197.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udział u w post ępowaniu lub ofert: 01.08.2013 godzina 10:00, miejsce: 61-808 Poznań, ul.

Święty Marcin 87, pok. 197.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznani a środków pochodz ących z bud żetu

Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1 zamówienia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia: Mycie okien o powierzchni 4722 m2.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.91.13.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.09.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2 zamówienia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia: Olejowanie podłogi z drewna egzotycznego o powierzchni 1985 m2.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.91.12.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.08.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część 3 zamówienia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia: Pranie wykładzin dywanowych o powierzchni 1450 m2 oraz pokrycie preparatami

zabezpieczającymi (polimeryzacja) podłóg z tworzyw sztucznych o powierzchni 1225 m2.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.91.12.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.09.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


