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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
Roboty budowlane X    publikacja obowiązkowa X 
Dostawy          �    publikacja nieobowiązkowa � 
Usługi            � 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

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

Nazwa: Urząd Miejski w Szczuczynie 

Adres pocztowy: Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn 

Miejscowość: Szczuczyn Kod pocztowy: 19-230 Województwo:Podlaskie 
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
Waldemar Filipkowski  

Tel.:  086 273 50 80 

E-mail: um@szczuczyn.pl Fax: 086 273 50 81 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:  
 X jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do 

kontaktów  
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  
 X jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do 

kontaktów  
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: 
 X jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do 

kontaktów  

 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNO ŚCI  

 Administracja rządowa centralna 
 Administracja rządowa terenowa 

X   Administracja samorządowa  
 Podmiot prawa publicznego 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub        

      trybunał 
 Państwowa szkoła wyższa 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

 Inny (proszę określić):       

 Ogólne usługi publiczne 
 Obrona 
 Porządek i bezpieczeństwo publiczne 
 Środowisko 
 Sprawy gospodarcze i finansowe 
 Zdrowie 

 X Budownictwo i obiekty komunalne 
 Ochrona socjalna 
 Rekreacja, kultura i religia 
 Edukacja 
 Inne (proszę określić):  

 
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających                tak    nie X      

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1)  OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w Szczuczynie w ulicach 
Majewskiego, Sportowej, Szczuki i Granicznej 

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług 
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi) 

(a) Roboty budowlane                     X (b) Dostawy                                   (c) Usługi                                       



Numer sprawy nadany przez zamawiającego:     SGR 3410-1/W/06                                       

2/5 

Kategoria usług:                   nr �� Wykonanie 

Zaprojektowanie i wykonanie 

Realizacja obiektu budowlanego za 
pomocą dowolnych środków, 
zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez zamawiającego  

X 

 

 
 

Kupno 

Dzierżawa 

Najem 

Leasing 

Inne 

 

 

 

 

 

 

Główne miejsce lub lokalizacja robót 
budowlanych:  Szczuczyn ulice: 
Majewskiego, Sportowa, Szczuki, 
Graniczna 

Główne miejsce realizacji dostawy  

 

                               

Główne miejsce świadczenia usług  

 

                               

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy 

Zamówienia publicznego   X                                      Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)    

Zawarcia umowy ramowej                                                                      

 

II.1.4) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w ulicach 
Majewskiego, Sportowej, Szczuki i Granicznej w Szczuczynie. Planowane zadanie inwestycyjne obejmują sieć 
wodociągową oraz przejścia przez drogę powiatową w kierunku posesji do granicy pasa drogowego. 

II.1.5) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi 
lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego 

Wykonawca zadania inwestycyjnego po zakończeniu realizacji winien przedstawić atesty i certyfikaty na użyte materiały. 

Roboty budowlane oraz materiały powinny być zgodne z wytycznymi wskazanymi w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

II.1.6) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 

Główny 
przedmiot 

45.00.00.00-7 ����-�  ����-� 

Dodatkowe 
przedmioty 
 

45.23.13.00-8 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy 
wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części)                                                        tak      nie X 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej     tak      nie X 

 
II.  2) WIELKO ŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA  
 

Całkowita wielkość lub zakres 

Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną zakres zadania przedstawia się następująco: 

- sieć wodociągowa Ø160 mm – o długości 3 834,0 mb. 
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- sieć wodociągowa Ø 110 mm – o długości 937 mb. 

- sieć wodociągowa Ø 90 mm – o długości 180,5 mb. 

- sieć wodociągowa Ø 63 mm – o długości 149,5 mb. 

II.3)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA  

Pożądany         Wymagany   X 

Okres w miesiącach: ��    lub    dniach: ����    

lub  data rozpoczęcia  28/11/2006 (dd/mm/rrrr) lub zakończenia  15/06/2007 (dd/mm/rrrr) 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM   

III.1)  WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy) 

12.1 Oferenci biorący udział w postępowaniu winni wnieść wadium w jednej z form określonych w art. 45, ust. 6 
ustawy PZP na kwotę 9000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych) Wadium wnoszone w pieniądzu należy 
przekazać na konto: 64 9768 0003 0000 0202 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Szczuczynie 

III.2) W ARUNKI UDZIAŁU  

INFORMACJE DOTYCZ ĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNO ŚCI NIEZB ĘDNE DO OCENY, CZY 
SPEŁNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE , FINANSOWE I TECHNICZNE  

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy): 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się tylko wykonawca, który: 
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 
3.   Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4.  Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.  
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców spełniających przesłanki określone w art. 24 ust.1 
ustawy, a ponadto wykonawców, którzy; 

-wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub 
 posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu   
 tych czynności; 
-złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
-nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 
 dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 
-nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związaną ofertą, lub nie 
 zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Każda ze złożonych ofert powinna posiadać dokumenty wyszczególnione w SIWZ. Po dokonaniu otwarcia ofert każdy z 
członków komisji przetargowej dokona analizy złożonych dokumentów, celem sprawdzenia czy złożone oferty spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, co zostanie odnotowane w protokole / w kartach indywidualnej oceny oferty/  

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): 
Wykonawcy łącznie z ofertą (wzór nr 1) dla potwierdzenia, spełnienia wymaganych warunków do realizacji zamówienia 
powinni załączyć następujące dokumenty, ponumerowane kolejno w prawym górnym rogu: 
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1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z 
którego wynika, że zakres działalności wykonawcy jest zgodny z przedmiotem zamówienia- wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

a. w przypadku Spółki Cywilnej należy przedłożyć umowę spółki i wypis z ewidencji gospodarczej dla 
każdego wspólnika, 

b. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców 
składa wymagane dokumenty; 

- do oferty należy dołączyć umowę regulująca współpracę wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia zawartą na okres nie krótszy niż okres gwarancji. 

       Zamawiający wymaga, aby w/w umowa; 
-ustanawiała pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
- stwierdzała, że partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, ( art. 141 ustawy 
Prawo zamówień publicznych); 
-była zawarta z notarialnie potwierdzonymi podpisami; 

2. Dla osób, które wskazano do wykonania zamówienia- uprawnienia budowlane w zakresie wykonania robót 
budowlanych, instalacji sieci sanitarnych z potwierdzeniem przynależności do izby inżynierów budownictwa-wg 
załącznika wzór nr 2. 

3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
organu- wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wykaz robót budowlanych w zakresie budowy wodociągów wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat tj. 2002-2006 z 
podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały 
wykonane należycie-wg załącznika nr 3. W ciągu ostatnich pięciu lat oferenci byli głównym wykonawcą minimum 7 km 
sieci. 

5. Oświadczenie wg załącznika wzór nr 4. 
6. Oświadczenie wg załącznika wzór nr 5. 
7. Polisę lub dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 
8. Wzór umowy parafowany przez wykonawcę. 
9. Kosztorys ofertowy 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia  

Przetarg nieograniczony      X  

Przetarg ograniczony             

Negocjacje z ogłoszeniem       

Dialog konkurencyjny                

IV. 2) K RYTERIA OCENY  OFERT 

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

Najniższa cena                                                 X     lub  Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie     
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Kryteria 

1.                                

2.                                

Znaczenie 

           

           

Kryteria 

6.                                 

7.                                 

Znaczenie 

           

           

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna                               tak     nie X 

IV.3) I NFORMACJE ADMINISTRACYJNE   

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli 
dotyczy): www.um.szczuczyn.pl 

Opłata (o ile dotyczy) Bezpłatna    Waluta:        Warunki i sposób płatności:                 

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

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert  

Data:  17/11/2006   (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina: 9.30 

 

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty 

   ES     CS     DA    DE     ET    EL     EN    FR    IT      LV    LT      HU   MT    NL    PL   PT   SK   SL    FI     SV     

                                                                         X                      

IV.3.5) Termin związania ofertą 

Do : 17/12/2006 (dd/mm/rrrr) lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert  

Data:     17/11/2006 (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina: 10.00 

Miejsce Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn / Sala USC/ 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJ ĄCE  

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU /PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ   

tak     nie X                                           Jeżeli tak, wskazać projekt/program:  

VI.3)  DATA PUBLIKACJI NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA :   17/10/2006 (dd/mm/rrrr) 

 

 


