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Myślenice, dnia 3.07.2013 r.

Myślenice: Dostawa i montaż altan na odpady komunalne na terenie
Miasta i Gminy Myślenice
Numer ogłoszenia: 132511 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Myślenice , Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, woj.
małopolskie, tel. 012 6392300, faks 012 6392305.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslenice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż altan na odpady
komunalne na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest dostawa i montaż 22 sztuk wiat do segregacji odpadów o konstrukcji stalowej,
spełniających następujące parametry: -powierzchnia zabudowy - 10,51 m2, -powierzchnia użytkowa
wewnętrzna - 10,16 m2, -ilość kondygnacji - 1, -długość - 3,5 m, -szerokość - 3,00m, -wysokość 3,00 m, -kolor - brązowy, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ppkt 1
powyżej, zawarty jest w Tomie III SIWZ - Opisie przedmiotu zamówienia..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
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•

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p., których wartość nie będzie stanowić więcej niż 20 % wartości
zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.21.00-9, 45.22.31.00-7.
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: 20.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
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
o

•

Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu lub
wykonywaniu dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom
stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tj.
wykonał w tym okresie lub wykonuje co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie i
montażu wiat o konstrukcji stalowej o wartości takiej dostawy co najmniej 300.000,00 zł
brutto. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia,
na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert - dowodów, określających, czy dostawy te zostały
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wykonane lub są wykonywane należycie; -pisemnego zobowiązania innego podmiotu do
udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia), niezbędnych do wykonania
zamówienia (o ile dotyczy), Wykonawca samodzielnie ustala, które dostawy uznaje za
główne i tylko te wskazuje w wykazie dostaw oraz tylko dla tych przedstawia dowody.
Dowodami, o których mowa powyżej są: a)poświadczenie, z tym że w odniesieniu do
nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być
wydane nie wczesnej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w okresie
12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w miejsce
poświadczeń, Wykonawca może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie dostaw, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 poprzednio obowiązującego
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817); b) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1; W przypadku gdy Zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw, zostały wcześniej
wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa
powyżej.
•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

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
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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:
•

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 wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;

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;

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;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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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: www.myslenice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i
Gminy Myślenice Rynek 8/9 32-400 Myślenice - pok.54.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 10.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Myślenice Rynek 8/9 32-400
Myślenice - sekretariat.
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
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