
  

Myślibórz: PRACE MODERNIZACYJNE W BUDYNKU GŁ ÓWNYM I SALI 

SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W 

MYŚLIBORZU  

Numer ogłoszenia: 90806 - 2009; data zamieszczenia:  03.04.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
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:  PRACE MODERNIZACYJNE W BUDYNKU 

GŁÓWNYM I SALI SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W MYŚLIBORZU. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

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

obejmuje: -Roboty ziemne i budowlane piwnic budynku głównego i auli. -Docieplenie ścian budynku 

głównego, auli i sali sportowej. -Instalacja odgromowa. -Roboty dekarskie. -Roboty instalacyjne 

remontowe.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.45.00.00-6, 45.30.00.00-0, 45.44.21.10-1. 

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: 20.06.2009. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
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III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

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

warunków:  1.1. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i 

doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i 

ekonomicznej zostanie ocenione według poniŜszych zasad : 1) udokumentowanie naleŜytego wykonania 

przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 

trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 

zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania; 2) potwierdzenie 

dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 3) 

ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności zgodnej z 

przedmiotem zamówienia.  

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

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  Oświadczenie Wykonawcy o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa 

oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 2 1. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada 

uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust.1 ustawy : 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, 

Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, 3) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek 

na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie Ŝe uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i 

doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1). Wykaz 

wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, 

a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej trzy roboty 

budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, 

z podaniem ich wartości przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie 
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(referencje, protokoły odbioru, itp.). Wykaz naleŜy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. 2). Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych 

do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania 

zamówienia oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę 

InŜynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. 3. W celu 

potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej we wskazanej wysokości. Przy składaniu ofert przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złoŜyć jedną 

wspólną polisę potwierdzającą, Ŝe wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.. 

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. 

 

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:  Zarząd Powiatu w 

Myśliborzu ul. Marcinkowskiego 2 74-300 Myślibórz. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  24.04.2009 

godzina 10:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Biuro Obsługi Interesanta (Parter) ul. 

Marcinkowskiego 2 74-300 Myślibórz. 

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