
 1

Szczuczyn: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Bzury wraz z 
zagospodarowaniem placu zabaw 

Numer ogłoszenia: 166258 - 2011; data zamieszczenia: 21.06.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczuczynie , Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. 
podlaskie, tel. 086 2735080, faks 086 2735081. 
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: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Bzury 
wraz z zagospodarowaniem placu zabaw. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia 
obejmuje remont świetlicy wiejskiej we wsi Bzury wraz z zagospodarowaniem placu zabaw. W zakres 
prac wchodzi: ROBOTY WEWNĘTRZNE: - rozebranie i uporządkowanie fragmentów ścian byłego 
punktu skupu mleka i budynku WC - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z drewnianej na okna 
PCV i na drzwi z profili aluminiowych - okładziny ścianek płytami gipsowo - kartonowymi w 
pomieszczeniach projektowanej umywalni i WC - szpachlowanie powierzchni sufitów i ścian - 
licowanie ścian płytkami ceramicznymi pomieszczeń sanitarnych - malowanie ścian i sufitów - 
zamontowanie urządzeń sanitarnych w łazienkach, WC oraz kuchni, - wykonanie posadzek 
samopoziomujących wraz z ułożeniem posadzek z płytek ceramicznych - wymiana osprzętu 
elektrycznego (oprawy oświetleniowe, przełączniki, przewody, gniazda) ROBOTY ZEWNĘTRZNE - 
okładziny schodów zewnętrznych płytkami mrozoodpornymi, - wykonanie docieplenia ścian 
osłonowych i ścian fundamentowych metodą BSO - wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE, - 
naprawa istniejącego żelbetowego zbiornika na ścieki, - wykonanie opaski z kostki betonowej, montaż 
tablic informacyjnych, POKRYCIE DACHOWE - demontaż rynien, rur spustowych oraz obróbek 
blacharskich, - wykonanie pokrycia z blachy powlekanej (blachodachówki), - montaż nowych rynien i 
rur spustowych (PCV), oraz obróbek blacharskich z blachy powlekanej, - remont kominów (ponad 
połacią dachową) z cegły klinkierowej, - remont instalacji odgromowej wraz z dokonaniem 
stosownych pomiarów, PLAC ZABAW: - wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych, - osadzenie 
bramy wjazdowej i furtki, - utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej, budowa chodników, opaski i 
terenu przyległego do świetlicy, - dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw (piaskownica, ławki itp. 
wg. dokumentacji) - wykonanie wszystkich robót ujętych w dokumentacji projektowej oraz 
przedmiarze robót,. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.00.00-3, 45.31.12.00-2, 45.42.10.00-
4, 45.41.00.00-4, 45.43.11.00-8, 45.43.12.00-9, 45.43.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.11.10.00-8, 
45.34.20.00-6, 45.26.12.00-6. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.10.2011. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium dla zamówienia w wysokości 
2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 
III.2) ZALICZKI 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 
koncesji, zezwolenia lub licencji 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie wykazu - 
załącznik nr 4 do SIWZ, robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 
Warunek zostanie oceniony na podstawie przedstawionych dokumentów, potwierdzających, że roboty 
budowlane, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
Wykonawca musi wykazać, że w tym okresie wykonał przynajmniej jedno zadanie polegające na 
budowie lub remoncie budynku mieszkalnego, usługowego lub socjalnego o wartości min. 150.000 
złotych brutto każde. 
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony 
poprzez: a) złożenie wykazu - załącznik nr 5 do SIWZ, osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia. W wykazie należy wyszczególnić osoby, które będą pełniły funkcje wymienione poniżej, 
spełniające następujące wymagania: - min. 1 osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika 
budowy w branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami, - 
min. 1 osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika robót w branży sanitarnej, posiadająca 
uprawnienia do kierowania robotami, b) złożenie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 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 
dla 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  
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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 
III.4.2.  
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
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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  
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 
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania 
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
takiego zaświadczenia 
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę wg. wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, 
sporządzony metodą szczegółową (dokument ten stanowi jedynie dokument poglądowy i nie będzie 
brany pod uwagę przy ocenie ofert) 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania przed zamawiającym w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca mocuje pełnomocnika. 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 
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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.um.szczuczyn.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać 
pod adresem: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, pokój nr 7. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2011 
godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, 
pokój nr 1 - sekretariat - parter budynku. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania Odnowa i Rozwój Wsi. 
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: tak 
 


