
Myślibórz: Wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych p rzy 

budynkach ZSP Nr 1 w Barlinku  

Numer ogłoszenia: 220272 - 2008; data zamieszczenia : 12.09.2008 

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, fax. 095 7473153. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.powiatmysliborski.pl. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych 

przy budynkach ZSP Nr 1 w Barlinku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wykonanie podjazdów dla 

niepełnosprawnych przy budynkach ZSP Nr 1 w Barlinku. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.11.2008. 

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium:   

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: 1) posiadają uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia, 5) spełniają następujące warunki dodatkowe: a) dysponują osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Zamawiający uzna, Ŝe wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, jeŜeli wykaŜe minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi. b) są ubezpieczeni od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  
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Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  2. KaŜdy z wykonawców ma 

obowiązek złoŜyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

siwz: a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy, W przypadku składania 

oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę 

wspólną. b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, W przypadku składania 

oferty wspólnej ww. oświadczenie składa kaŜdy z wykonawców składających ofertę wspólna. 2) Aktualny 

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

gospodarczej (jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności), wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W 

przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa kaŜdy z wykonawców składających ofertę 

wspólną. 3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 

danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych ,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego załącznik 

nr 3 do niniejszej siwz. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny 

wykaz osób i podmiotów. 4) Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, o których mowa w ppkt 3), posiadają 

wymagane uprawnienia tj.: a) stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, b) aktualne zaświadczenie o 

przynaleŜności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego. 5) Polisę ubezpieczeniową z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia.. 

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 Pwiatu ul. 

Marcinkowskiego 2 74-300 Myśibórz. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  03.10.2008 

godzina 10:45, miejsce: Starostwo Powiatowe Biuro Obsługi Interesanta (parter) ul. Marcinkowskiego 2 74-

300 Myśibórz. 

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