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Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczenie obowiązkowe X
Zamieszczenie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY
Zamówienia publicznego   X Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów DSZ
Zawarcia umowy ramowej

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa:
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Adres pocztowy: ul. Raszyńska 8/10
Miejscowość:
Warszawa

Kod pocztowy:
02-026

Województwo:
mazowieckie

Tel.: 022 579 41 92 Fax: 022 579 41 70

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada):
Ogólny adres zamawiającego (URL): http://www.oeiizk.waw.pl
Adres profilu nabywcy (URL): http://bip.oeiizk.waw.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
(jeżeli dotyczy):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

 Administracja rządowa centralna
 Administracja rządowa terenowa
 Administracja samorządowa
 Podmiot prawa publicznego
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub

      trybunał
 Uczelnia publiczna
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 Inny (proszę określić): publiczna samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku przy
ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane Dostawy Usługi

przysługuje odwołanie

nie przysługuje odwołanie

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy ocieplenia budynku przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie. Budynek został zbudowany
w latach 40-tych ubiegłego stulecia. Obiekt o czterech kondygnacjach nadziemnych, poddaszu i w całości podpiwniczony.

Konstrukcja budynku tradycyjna. Ściany murowane z cegły ceramicznej (ściany zewnętrzne piwnic o grubości 90-95 cm,
powyżej ściany o grubości 76, 52, 38, 25 cm), dach o niewielkim spadku dwu i trzy- połaciowy (przekrycie płytkami
żelbetowymi na belkach żelbetowych). Pokrycie dachu – papa termozgrzewalna. Elewacje częściowo otynkowane, cokół
od strony ulicy i ściany szczytowej okładany płytkami lastriko.

Całość składa się z dwóch niezależnych i oddylatowanych konstrukcyjnie części. Stropy staloceramiczne. Kominy
murowane, tynkowane.

Pełny szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią:
- Projekt budowlany i wykonawczy;
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Główny
przedmiot

45.00.00.00-7

Dodatkowe
przedmioty

45.32.00.00-6
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej                                      tak   ilość części _____ * nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej tak nie

*w celu podania szczegółów dotyczących poszczególnych części można wypełnić załącznik I
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach:�� lub    dniach:����
lub  data rozpoczęcia ��/��/���� (dd/mm/rrrr) lub zakończenia 30/11/2007 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości 19.000 zł
(słownie: dziewiętnaście tysięcy zł).

Szczegóły odnośnie wpłaty wadium zawarte będą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą otrzymają
Wykonawcy zaproszeni do składania ofert w przetargu ograniczonym, zgodnie z art. 51 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY
SPEŁNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163 z późn. zm.).

Warunki udziału w postępowaniu oceniane będą w systemie 1 lub 0 (spełnia lub nie spełnia warunku) na podstawie
wymaganych do przedłożenia dokumentów.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
1. Warunki ogólne – wymagane dokumenty
a) złożą oświadczenie, iż nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone

w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163
z późn. zm.) – załącznik nr 2 do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego – http://bip.oeiizk.waw.pl;

b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia
objętego postępowaniem;

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
f) Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty wymienione w punktach 1 lit. a; 2 lit. a, b; 4 lit. a, b zgodnie

z wymogami określonymi w tych punktach, bądź też tożsame odpowiedniki wymaganych dokumentów stosowane w
kraju właściwym dla Wykonawcy potwierdzające, że nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków), nie zalegają z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu
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(wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków), nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków); w tym przypadku dokumenty są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii,
przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez Wykonawcę; pozostałe wymagane dokumenty
Wykonawcy zagraniczni składają zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ogłoszeniu;

g) złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – Formularz pomocniczy - załącznik nr 1 do ogłoszenia
do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego – http://bip.oeiizk.waw.pl.

2. Status prawny – wymagane dokumenty
a) dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny

odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;

d) w przypadku przedsiębiorców działających w spółce cywilnej należy załączyć umowę spółki określającą formę,
zakres reprezentacji i zaciągania zobowiązań, a każdy wspólnik/przedsiębiorca oddzielnie składa wymagane
ogłoszeniem dokumenty wymienione w pkt. 1 lit.  a oraz pkt. 2 lit.  a, b; pkt. 4 lit.  a, b, zaś pozostałe dokumenty
podpisują wszyscy wspólnicy lub osoby posiadające prawo do reprezentacji spółki na podstawie umowy  lub
upoważnienia;

e) jeżeli składany jest jeden wniosek przez dwa lub więcej podmiotów wspólnie:
- przedłożą one wraz z wnioskiem pełnomocnictwo do reprezentacji dla przedstawiciela pozostałych Wykonawców

określające: temat postępowania, którego dotyczy pełnomocnictwo, Wykonawców (nazwy i dokładne adresy)
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie Wykonawcy – pełnomocnika, zakres
umocowania. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich uprawnionych Wykonawców
występujących wspólnie (w tym ustanowionego pełnomocnika),

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2 lit. a, b; pkt. 4 lit. a,
b,  niniejszego ogłoszenia, każdy z podmiotów oddzielnie musi udokumentować posiadanie dopuszczenia do
obrotu prawnego; wyjaśnienie: odnośnie pkt. 1 lit. a oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego składają oddzielnie wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego, natomiast odnośnie spełniania warunków, w niniejszym oświadczeniu
potwierdzają tylko, iż spełniają razem określone warunki dotyczące poszczególnych Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia,

- wniosek musi być podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkie podmioty występujące
wspólnie,

- podmioty występujące wspólnie muszą upoważnić – personalnie – jednego spośród siebie jako przedstawiciela
pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez
upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych podmiotów,

- podmioty występujące wspólnie przed zawarciem umowy na realizację przedmiotu zamówienia przedłożą
Zamawiającemu umowę regulującą zasady ich współpracy, współdziałania, odpowiedzialności; umowę taką
podmioty występujące wspólnie mogą przedłożyć już na etapie składania wniosku lub oferty.

3. Zdolność techniczna oraz doświadczenie – wymagane dokumenty
a) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania

o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonanych
w tym okresie, w tym co najmniej 2 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. dotyczących ociepleń ścian zewnętrznych oraz
stropodachów budynków o liczbie kondygnacji nie mniejszej niż 4 [kondygnacje], licząc od poziomu parteru),
z podaniem ich wartości, przedmiotu wykonania (w tym dokładnego metrażu konserwowanej/remontowanej
części ścian zewnętrznych i stropodachów z dokładnością do jednego pełnego m2), daty wykonania i odbiorców
(Zamawiających) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
(np. referencje) - załącznik nr 3 do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego –
http://bip.oeiizk.waw.pl;
Wyjaśnienie – gdy liczba wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będzie większa niż 5,
Zamawiający sklasyfikuje Wykonawców wg dwóch wykazanych robót budowlanych największych
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sumarycznych powierzchni ocieplonych przez Wykonawcę ścian zewnętrznych oraz stropodachów budynków
o liczbie kondygnacji nie mniejszej niż 4 [kondygnacje] (zakończonych przed dniem wszczęcia postępowania)
obiektów wykazanych wśród robót budowlanych, o których mowa w pkt. III.2.3.a niniejszego ogłoszenia,
wykazanych przez Wykonawcę i popartych dokumentami (np. referencjami) potwierdzającymi ich należyte
wykonanie, dotyczących ociepleń ścian zewnętrznych oraz stropodachów budynków o liczbie kondygnacji nie
mniejszej niż 4 [kondygnacje] licząc od poziomu parteru. UWAGA: W przypadku gdy suma powierzchni
ocieplonych ścian zewnętrznych oraz stropodachów dwóch wykazanych robót budowlanych największych
ocieplonych ścian zewnętrznych oraz stropodachów budynków o liczbie kondygnacji nie mniejszej niż
4 [kondygnacje] licząc od poziomu parteru, popartych dokumentami potwierdzającymi (np. referencjami) ich
należyte wykonanie będzie równa u dwóch lub większej liczby Wykonawców, wtedy o kolejności
zakwalifikowania zadecyduje sumaryczna największa liczba wykazanych robót budowlanych dotyczących
ociepleń ścian zewnętrznych oraz stropodachów budynków o liczbie kondygnacji nie mniejszej niż
4 [kondygnacje] licząc od poziomu parteru (zakończonych przed dniem wszczęcia postępowania) popartych
dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (np. referencje), wykazanych przez Wykonawcę
zgodnie z pkt. III.2.3.a niniejszego ogłoszenia i ona decydować będzie o kolejnym miejscu Wykonawcy
w klasyfikacji;

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do prowadzenia odpowiednich
robót budowlanych, w tym kierownik budowy wraz z aktualnymi uprawnieniami - załącznik nr 4 do pobrania
na stronie internetowej Zamawiającego – http://bip.oeiizk.waw.pl; dla kierownika budowy należy przedłożyć
aktualny dokument potwierdzający przynależność do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa, w przypadku
podmiotów zagranicznych odpowiedni dokument wystawiony przez właściwy organ dla miejsca zamieszkania
kierownika budowy przetłumaczony na język polski, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi
w pkt III.2.1.f niniejszego ogłoszenia potwierdzony przez odpowiednią izbę inżynierów budownictwa w Polsce,
iż spełnia on wymogi jak odpowiedni dokument polski w przedmiotowym zakresie.

4. Zdolność ekonomiczna i finansowa
a) aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, lub stwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;

b) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłatami oraz składkami
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub stwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

c) przedłożą aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku załączenia do
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polisy wystawionej na okres krótszy niż czas trwania
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
oprócz polisy - pisemne oświadczenie, że zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

Przetarg ograniczony

Negocjacje z ogłoszeniem

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców��5
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole  (pola))

Najniższa cena

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie

Kryteria

1.

2.

Znaczenie

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak     adres strony, na której będzie prowadzona: _____________________________________ nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(jeżeli dotyczy):

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie, pok. 307 –
Pan J. Maciej Suwald. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia otrzyma 5 Wykonawców, którzy
zakwalifikują się do dalszego udziału w postępowaniu, potwierdzając spełnianie warunków udziału
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w postępowaniu poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów, zgodnie z wymogami niniejszego ogłoszenia,
wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wyniesie 100 zł brutto (słownie: sto złotych).

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu
(jeżeli dotyczy):

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: 02/07/2007 (dd/mm/rrrr)                                                              Godzina: 16.45
Miejsce:
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie, pok. 307.

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do :��/��/���� (dd/mm/rrrr)

lub okres w dniach: �30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, spełniających wszelkie normy,

parametry lub standardy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający przewiduje składanie wadium w przedmiotowym postępowaniu w kwocie 19.000 zł.
- Zamawiający nie udostępnia w przedmiotowym postępowaniu SIWZ na stronie internetowej.
- Zamawiający nie zamierza w ramach niniejszego postępowania zawrzeć umowy ramowej.
- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- Zamawiający nie zamierza w ramach niniejszego postępowania ustanowić dynamicznego systemu

zakupów.
· Każdy zawierający jakąkolwiek treść dokument składany wraz z wnioskiem musi być podpisany przez

osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. Podpis powinien być czytelny lub opatrzony pieczątką
imienną. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii potwierdzonych
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

· Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z kompletem wszystkich wymaganych
dokumentów musi spełniać wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.). W przypadku gdy
wniosek  nie  spełni  jakiegokolwiek  z  wymagań określonych  w  niniejszym  ogłoszeniu  oraz  ustawie  z  dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie zostanie zaproszony do udziału
w postępowaniu, o ile Zamawiający nie będzie zobligowany do skorzystania z art. 26 ust. 3.

· Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku.
· Wykonawca powinien umieścić wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w przynajmniej jednej

kopercie (opakowaniu) w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z wnioskiem przed upływem terminu
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otwarcia wyznaczonego na dzień 02 lipca 2007 r. godz. 17.00. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej
sesji otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, która odbędzie się w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Raszyńska 8/10 pok. nr 304 w dniu 2 lipca 2007 r. o godz. 17.00.

· Koperta musi być zaadresowana następująco: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów,
ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa; Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na:
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu
budynku przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie.

· Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
· Jedyną dopuszczalną formą, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), porozumiewania się Wykonawców
i Zamawiającego jest forma pisemna w języku polskim, z możliwością przesyłania korespondencji faxem,
z zastrzeżeniem, iż korespondencja przesłana faxem musi być potwierdzona (przesłana/dostarczona)
pisemnie. Faxem nie można przesyłać wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert.

· Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie:

- opisu przedmiotu zamówienia jest Pan Jerzy Maciej Suwald (tel. 022 579 41 92);

- zagadnień formalno-prawnych jest Pan Tomasz Leszkowicz (tel. 501 73 72 03).


