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Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230
Szczuczyn, woj. podlaskie, pow. grajewski, tel., faks: 086 2735080 086 2735081, e- mail:
rolnictwo@um.szczuczyn.pl
Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony do 5 150 000 euro,
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.um.szczuczyn.pl
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o
moŜliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert
częściowych. Przedmiotem zamówienia jest budowa przepustu przez strumyk rzeki Wissa w ciągu
drogi dojazdowej do pól i łąk przy m. Balcer zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacja
techniczną.
Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza,
Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2009 r.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
• Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2
Ustawy pzp.
Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy celem
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zawiera SIWZ.
Informacja na temat wadium: Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł.
( trzy tysiące złotych).
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%,
Miejsce i termin składania ofert: oferty naleŜy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Szczuczynie, pok. Nr 1, przy ul. Plac Tysiąclecia 23 w terminie do 22 maja 2009 r. do godz.
10:00,
Termin związania ofertą: 30 dni,
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje,
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem
strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje,
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja
elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje,
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7, lub art. 134 ust. 6, pkt 3 i 4, jeŜeli zamawiający przewiduje udzielenie takich
zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Informacja o dopuszczalności zmiany umowy: zamawiający dopuszcza zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty pod warunkiem wystąpienia okoliczności, których nie
moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla
zamawiającego.
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(podpis Burmistrza)

