Szczuczyn, 2009-05-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
ogłoszenie o wszczęciu postępowania
I. Zamawiający: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, pow.
grajewski, woj. podlaskie
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 39, rozdział 3, oddział 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.
oraz Nr 82, poz. 560 z 2007 r.)
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.um.szczuczyn.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: „Zagospodarowanie parku miejskiego w Szczuczynie przy ulicy
Senatorskiej na działce o numerze geodezyjnym 801”
Słownik CPV: główny przedmiot: 45111291-4
Zakres robót:
- wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego w energię oświetlenie parkowe (branŜa
elektryczna),
- montaŜ nowych punktów oświetleniowych typu latarnie parkowe,
- montaŜ tablic informacyjnych,
- ułoŜenie projektowanych nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej,
- wydzielenie placu zabaw wraz z montaŜem urządzeń zabawowych dla dzieci z róŜnych grup
wiekowych (od 3 do 14 lat),

- ułoŜenie projektowanych nawierzchni syntetycznych w miejscach wskazanych w projekcie,
- remont istniejącej podmurówki wraz z wykonaniem ogrodzenia działki (parku).
V. Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2009r.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków:
1/ 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 po nowelizacji z dnia 13
kwietnia 2007 r.
2/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) zrealizowali w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 zamówienia polegające na
wykonaniu prac ogólnobudowlanych o wartości i zakresie prac zbliŜonym do będącego przedmiotem
zamówienia (poparte dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty zostały wykonane naleŜycie,
protokoły odbioru, referencje)

b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. minimum 1 osoba (kierownik robót)
posiadająca uprawnienia ogólnobudowlane z branŜy budowlanej oraz 1 osoba posiadająca
uprawnienia z branŜy elektrycznej wraz z przynaleŜnością do izby inŜynierów budownictwa, lub
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i
osób zdolnych do wykonania zamówienia.
4/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.
wykaŜą, Ŝe posiadają środki finansowe na podstawowym rachunku bankowym lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 500 tys. zł.
5/ Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej .
6/ Udzielą na wykonane roboty i wbudowane materiały min. 3 letniej gwarancji.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do złoŜonej oferty. Z
treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŜ w/w warunki Wykonawca spełnił.
Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest moŜliwe po upływie terminu składania ofert chyba,
Ŝe ich nie uzupełnienie skutkowałoby uniewaŜnieniem postępowania. Niespełnienie chociaŜby
jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
VIII. Wadium
1.Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście
tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Wadium moŜe być wniesione w formach
określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu
naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego BS Szczuczyn Nr 64 8768 0003
0000 0202 2000 0010 przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzeniem wniesienia wadium
będzie kopia przelewu załączona do oferty.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: kryterium wyboru oferty jest: najniŜsza cena -100%
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty naleŜy składać w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230
Szczuczyn, Sekretariat /parter budynku/ w terminie do dnia 01.06.2009 r. do godz. 1000
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 1010 (pokój nr 3 – parter budynku sala USC)
XI. Termin związania ofertą: 30 dni.
XII. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy
ramowej.
XIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający przewiduje
udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

