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Szczuczyn: Przebudowa nawierzchni drogowych Osiedla Pawełki - etap I 

Numer ogłoszenia: 44580 - 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn , Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. 

podlaskie, tel. 86 273 50 80, faks 86 273 50 81. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczuczyn.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni 

drogowych Osiedla Pawełki - etap I. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest przebudowa: 1) ul. Księży Pijarów P0-P3 - ulica klasy D (dojazdowa) 

Rozwiązania sytuacyjne: Na odcinku km 0+000 - 0+169,44 zaprojektowano jezdnię o 

nawierzchni szerokości 6,00 m z obustronnymi chodnikami szerokości 2,00 m przyległymi do 

jezdni. Na końcu projektowanej jezdni zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 

16,25x11,88 m. Plac do zawracania połączono z ul. Pawełki ciągiem pieszo-jezdnym 

szerokości 5,0 m. Początek projektowanej ulicy przyjęto w osi projektowanej nawierzchni ul. 

Królowej Marysieńki (km rob. 0+000), a koniec w osi projektowanej nawierzchni bitumicznej 

ul. Pawełki (km rob. 0+242,58). W planie zaprojektowano 2 załamania trasy o kątach zwrotu 

2,9323grad i 3,8229grad. Załamanie drugie wyokrąglono łukiem kołowym o promieniu 

R=250,0 m. Ulicę tą włączono do ul. Królowej Marysieńki i ul. Pawełki wjazdem bramowym 

ze skosami krawężników 2,0x2,0 m. Omawiane rozwiązania pokazano na planie 

sytuacyjnym. Rozwiązania wysokościowe: niweletę drogi zaprojektowano w taki sposób, aby 

w jak najmniejszym stopniu zmienić sposób obsługi przyległych posesji oraz zapewnić jej 

płynność i właściwe odprowadzenie wód opadowych. Płynność niwelety uzyskano przez 

nadanie jej spadków podłużnych od 0,313% do 1,392%, gwarantujących prawidłowe 

odwodnienie jezdni. Zaprojektowano 3 załamania niwelety (1 wklęsłe i 2 wypukłe), z których 

jedno (wklęsłe) wyokrąglono łukiem kołowym o promieniu R=1200,0m. Projektowane spadki 

podłużne i parametry łuków kołowych podano na rys. nr P-4 Profil podłużny. Przekroje 

normalne: Na odcinku od ul. Królowej Marysieńki do końca zabudowy jednorodzinnej (km 

0+003,00 - 0+169,44) zaprojektowano ulicę o następującym przekroju normalnym: - przekrój 

poprzeczny - uliczny, - szerokość jezdni - 6,00 m, - szerokość chodników - prawostronny - 

2,0 m - lewostronny - 2,50 m (do ogrodzeń posesji), - spadek poprzeczny jezdni- 2% 

(daszkowy), - spadek poprzeczny chodników - 2% (do jezdni), Na pozostałym odcinku km 

0+169,44 - 0+239,58 zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny szerokości 5,0 m. Konstrukcja 

nawierzchni jezdni: - kostka betonowa wibroprasowana - gr. 8 cm, - podsypka cementowo-

piaskowa - gr. 5 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg 

PN-S-06102 - grub. 20 cm, Nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego i jezdni należy ograniczyć 

krawężnikiem betonowym typu lekkiego (15x30 cm) na ławie betonowej z oporem. 2) ul. 

Królowej Marysieńki M0-M2 - ulica klasy D (dojazdowa) Rozwiązania sytuacyjne: początek 

projektowanej ulicy przyjęto w osi projektowanej nawierzchni ul. Szpitalnej (km rob. 0+000), 

a koniec w osi projektowanej nawierzchni bitumicznej ul. Pawełki (km rob. 0+217,99). W 

planie zaprojektowano 1 załamanie trasy o kącie zwrotu 0,6568grad. Załamanie to nie 

wymaga wyokrąglenia łukiem kołowym. Linie krawężników na skrzyżowaniu z ul. Pawełki 

wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach R=9,0m i R=6,0m. Omawiane rozwiązania 

pokazano na planie sytuacyjnym. Rozwiązania wysokościowe: niweletę drogi zaprojektowano 

w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zmienić sposób obsługi przyległych posesji 
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oraz zapewnić jej płynność i właściwe odprowadzenie wód opadowych. Płynność niwelety 

uzyskano przez nadanie jej spadków podłużnych od 0,797% do 1,860%, gwarantujących 

prawidłowe odwodnienie jezdni. Zaprojektowano 2 załamania niwelety (wypukłe), które 

wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach R=1500,0 m i R=1200,0m. Projektowane 

spadki podłużne i parametry łuków kołowych podano na rys. nr M-4/1 Profil podłużny. 

Przekroje normalne: na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. 

Osiedle Pawełki (1) (km 0+003,00 - 0+094,49) zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny szerokości 

5,0 m. Na ciągu pieszo-jezdnym zaprojektowano 2 wyspowe progi zwalniające. Na 

pozostałym odcinku km 0+098,49 - 0+205,33 zaprojektowano jezdnię następującym 

przekroju normalnym: - przekrój poprzeczny - uliczny, - szerokość jezdni - 5,50 m, - 

szerokość chodnika - 1,50 m - chodnik lewostronny oddzielony od jezdni pasem zieleni szer. 

2,00 m, - spadek poprzeczny jezdni- 2% (daszkowy), - spadek poprzeczny chodnika i zieleńca 

- 2% (do jezdni), Konstrukcja nawierzchni jezdni: - ciąg pieszo-jezdny (km 0+000 - 

0+098,00) - kostka betonowa wibroprasowana - gr. 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa - 

gr. 3 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 - 

grub. 15 cm, - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa grub. 10 cm. - ulica 

(km 0+098,00 - 0+206,00) - kostka betonowa wibroprasowana - gr. 8 cm, - podsypka 

cementowo-piaskowa - gr. 3 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie wg PN-S-06102 - grub. 15 cm, - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 

Rm=2,5 Mpa grub. 15 cm. Nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego i jezdni należy ograniczyć 

krawężnikiem betonowym typu lekkiego (15x30 cm) na ławie betonowej z oporem. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót/prac do wykonania zawiera 

dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz elementy, 

które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty w rozdziale XII niniejszej 

specyfikacji. Dokumentacja na podstawie której należy wykonać przedmiot zamówienia 

opracowana jest przez Firmę: Przedsiębiorstwo Projektowo - Inwestycyjne DOMINO 

Waldemar Paprocki, Krzysztof Zwornicki, ul. Al. Legionów 131, 18-400 Łomża. Stanowi ona 

załącznik do specyfikacji. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.22-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

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

16.06.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 10.000,00 zł. 2. 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować 

okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 

formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. 

zm.) 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr: 25 

8768 0003 0000 0202 2000 0130 Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. Musi ono znaleźć się na 

w/w rachunku przed terminem określonym w Rozdziale XI pkt. 1 ppkt 2 (odnosi się to do 

daty i godziny wpływu na rachunek UM). 6. Wadium wnoszone w gwarancjach i 

poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego, 

oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Zamawiający będzie 

uprawniony do żądania dokonania wpłaty wadium na jego konto w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie sporządzone na 

podstawie art. 46 ustawy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo 
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zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 

1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących 

po jego stronie. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca 

którego oferta została wybrana : 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w 

ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało 

się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawcy biorący udział w 

przetargu otrzymują zwrot wadium na warunkach określonych w art. 46 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 10. Wykonawcę, który wniesie wadium w pieniądzu winien podać nr 

rachunku bankowego, na który należy zwrócić wniesione wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca wykaże się wykonaniem należytym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej 

roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot 

zamówienia (budowa, przebudowa lub rozbudowa ulic, utwardzenie nawierzchni dróg, 

placów itp.), której wartość brutto w jednym zadaniu nie może być mniejsza jak 250.000,00 

zł. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą, która posiada 

uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) do kierowania robotami pozwalające na wykonywanie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowy dróg. W/w osoba 

musi mieć doświadczenie min. 3 lata w kierowaniu robotami budowlanymi w wymaganych 

specjalnościach. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

a) Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną 

nie mniejszą niż 250.000,00 zł. b) Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł tj. kwotę odszkodowania, jaką 

gwarantuje ubezpieczyciel. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje;  

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
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wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone;  

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia.  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert;  

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert;  

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3.2) 

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert;  

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert.  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) Tabela elementów scalonych, zawierająca wartości wyszczególnionych zakresów robót, z 

uwzględnieniem wszystkich kosztów opisanych w Rozdziale XII niniejszej specyfikacji. 

Tabelę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 7. Suma wynikła z kalkulacji musi być 

równa wartości złożonej oferty. 2) Kosztorysy ofertowe - uproszczone (służące jako 

dokument poglądowy). 3) Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium. Potwierdzenie 

wpłaty w pieniądzu lub inne dokumenty wniesienia wadium w pozostałych formach - zgodnie 

z uPzp (np. gwarancje ubezpieczeniowe) należy wpiąć w formie kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Oryginały 

dokumentów (oprócz przelewów bankowych) należy załączyć do oferty bez trwałego ich 

spięcia z pozostałymi dokumentami oferty. 4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 5) W 

przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia 

regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) do oferty musi być dołączone 
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pełnomocnictwo, udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być podpisane 

przez osoby umocowane do reprezentowania poszczególnych Wykonawców (podmiotów 

występujących wspólnie) - złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 

Płatności będą wnoszone na specjalnie założone w tym celu przez konsorcjum konto 

bankowe, którego dysponentem z upoważnienia uczestników będzie podmiot wiodący - lider 

konsorcjum. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Uczestnik 

konsorcjum nie może złożyć oferty odrębnej. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą 

ich współpracę. 

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: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://www.um.szczuczyn.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w 

Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23 19-230 Szczuczyn. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

25.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23 19-

230 Szczuczyn.a 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


