
Zakup i dostawa kostki chodnikowej, betonowej i obrzeŜy chodnikowych 
Urząd Miejski w Szczuczynie 
ul. Plac Tysiąclecia 23 
19-230 Szczuczyn 

Dane zamawiającego  

Nazwa Urząd Miejski w Szczuczynie 

Adres Ulica: Plac Tysiąclecia 23,  
19-230 Szczuczyn,  woj. podlaskie,  pow. grajewski  

Strona WWW www.um.szczuczyn.pl 

Adres e-mail rolnictwo@um.szczuczyn.pl 

Telefon (086) 273 50 80 

Dane zamówienia 
Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych. 

Data ogłoszenia  07.05.2008r. 

Przedmiot 
zamówienia 
publicznego 

„Zakup i dostawa kostki chodnikowej i obrzeŜy chodnikowych ” 
Kod CPV:  28814200-3 
Materiały będą przeznaczone do budowy chodników na terenie „starego” parku w 
Szczuczynie. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych zamówienia jeŜeli będą 
tego wymagały obiektywne przyczyny techniczne, których nie było moŜna przewidzieć 
wcześniej. 

Lp. Nazwa materiału Wymiary  
w cm. 

Inne 
parametry 

Uwagi Ilość 
 

1. Kostka chodnikowa 
prostokąt – 
„SZARA” 

 
10*20*6 

 
Zgodnie z 

PN 

 
brak 

 
 1400,00 m2 

2. ObrzeŜe 
chodnikowe 
„SZARE” 

100*20*6 
 

Zgodnie z 
PN 

brak 1000,00 mb 

Dostawca złoŜy gwarancje na oferowany towar na okres 36 m-cy od dnia otrzymania 
ostatniej partii materiału. 

Rodzaj zamówienia dostawy 

Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony  

 Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV): 28814200-3 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

  Termin (okres) realizacji zamówienia:   do 31.10.2008r. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
a) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust 1 Ustawy; 
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a wynikających z art. 24 ust. 1 i 2 

Ustawy;  
c) prowadzą działalność w zakresie podlegającym zamówieniu  
d) posiadają niezbędne materiały, doświadczenie oraz kadrę do wykonania zamówienia; 



e) spełniają warunki zawarte w SIWZ, 
f) złoŜą wszystkie oświadczenia opisane w pkt. 7 niniejszej SIWZ, które będą podstawa do oceny spełnienia 

warunków niezbędnych udziału w postępowaniu przetargowym, 
g) posiadają wymagane uprawnienia do prowadzenia usług objętych zakresem zamówienia w zakresie zamówienia 
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,  jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.   

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeŜeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawiony przez uprawniony organ nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 

b) umowę spółki cywilnej, jeŜeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki 
cywilnej, 

c) umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, 
d) kopie uprawnień, koncesje, zezwolenia lub licencje, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, 

zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,  
e) oświadczenie, Ŝe Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, 
f) oświadczenie, Ŝe oferent spełnia warunki zawarte w art. 22 ust ustawy 
g) szczegółową ofertę cenową; 
h) wymagane atesty, aprobaty techniczne materiałów,  
i) podpisaną umowę zgodnie z wzorem będącym załącznikiem  do niniejszej SIWZ; 
j) oświadczenie, Ŝe Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen materiałów przez okres 

obowiązywania umowy 
Dane pracowników upowaŜnionych do kontaktów z Wykonawcami: 
Imię i nazwisko   Kazimierz Galiński, Waldemar Filipkowski 
Godziny udzielania informacji dotyczących 
przetargu: 

Poniedziałek - piątek w godz. 9.00 – 14.00 
 

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) : 

�      w siedzibie Zamawiającego, ul. Plac Tysiąclecia 23, pok. 7  
�      ze strony internetowej : um.szczuczyn.pl 

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu 7 lub 11 

Cena SIWZ 0,00 zł.  

Miejsce i termin składania ofert 

Sposób składania 
w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Plac Tysiąclecia 23,  
                                            19-230 Szczuczyn 

Numer lokalu  Parter budynku - Sekretariat 
Termin składania ofert  19.05.2008r.     godz. 1000  
Atrybuty przetargów 

Wartość zamówienia 
nie przekraczająca progów określonych a art. 11, ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

Okres związania ofertą   30 dni od daty składania ofert 

     Kryterium cena    NajniŜsza cena – 100% 

     Wadium NIE DOTYCZY  

Miejsce i termin otwarcia ofert  

Miejsce otwarcia ofert 
w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Szczuczynie,  
                                            Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn 

     Numer lokalu       11 
Data otwarcia  19.05.2008r. 

Godzina otwarcia  1010 

      
 

 


