
  

Myślibórz: Opracowanie dokumentacji projektowej  

Numer ogłoszenia: 174900 - 2009; data zamieszczenia : 02.06.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Powiatu w Myśliborzu , ul. Marcinkowskiego 2, 74-300 Myślibórz, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 095 7472021, faks 095 7473153. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.powiatmysliborski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Opracowanie dokumentacji projektowej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Opracowanie dokumentacji 

projektowej przebudowy i rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Lipowej 3 w Barlinku.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.24.00.00-2. 

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.08.2009. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 

warunków:  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki art. 22 

ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, posiadają uprawnienia do projektowania w przewidzianym 
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zakresie oraz dysponują osobami posiadającymi uprawnienia w innych niezbędnych specjalnościach 

wynikających z przyjętej koncepcji przebudowy lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów o udostępnieniu osób zdolnych do wykonania zamówienia naleŜą do Polskiej Izby InŜynierów 

Budownictwa i opłacają naleŜne składki. oraz: wykonali naleŜycie w okresie ostatnich trzech lat przed 

dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 pracę podobną do objętych przedmiotem 

zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna pracę w skład której wchodzi projekt budowlanych i 

wykonawczy budynku uŜyteczności publicznej obejmujący branŜe przewidziane w niniejszym 

postępowaniu. Praca podobna moŜe być wykonana łącznie w jednym zamówieniu lub w oddzielnych 

zamówieniach..  

Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  Dokumenty wymagane do oceny 

spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu. 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - 

załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków zawartych w 

art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2. 3. Oświadczenie według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca 

powierzy podwykonawcom wymienionym w załączniku nr 5 do SIWZ (jeŜeli wykonawca przewiduje 

udział podwykonawców) ; 4. Dokumenty potwierdzające występowanie w obrocie prawnym: · aktualny 

odpis z właściwego rejestru , albo · aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykaz osób uczestniczących w procesie 

projektowym z podaniem ich uprawnień oraz branŜy w jakiej prace projektowe będą wykonywać. 6. 

Odpis uprawnień do projektowania w zakresie dróg zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 7. 

Aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa i uiszczaniu 

stosownych składek zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, 

inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r Nr 5 poz. 42).. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 
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IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml. 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Starostwo Powiatowe w 

Myśliborzu ul. Marcinkowskiego 2 74-300 Myślibórz. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  15.06.2009 

godzina 10:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Biuro Obsługi Klienta ul. Marcinkowskiego 2 

74-300 Myślibórz. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 

 

 

Strona 3 z 3

2009-06-02http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=174900&rok=20...


