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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
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: Elementy małej architektury - plac
zabaw dla dzieci w lokalnej strefie czasu wolnego w miejscowościach: Bęczarka, Borzęta, Jasienica,
Krzyszkowice, Osieczany, Polanka, Zasań, Zawada, Droginia, Bysina, Głogoczów, Poręba,
Trzemeśnia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu
zamówienia. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane wraz z dostawami
wyposażenia placów zabaw dla dzieci, obejmujące budowę placów zabaw oraz dostawę wyposażenia
tych placów zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Elementy małej architektury - place zabaw
dla dzieci w lokalnej strefie czasu wolnego w miejscowościach: Bęczarka, Borzęta, Jasienica,
Krzyszkowice, Osieczany, Polanka, Zasań, Zawada, Droginia, Bysina, Głogoczów, Poręba,
Trzemeśnia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom III niniejszej SIWZ. 3.
Pieczę nad realizacją zamówienia sprawuje Zamawiający oraz powołany przez Zamawiającego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, który ocenia zgodność realizacji inwestycji z projektem,
kontroluje jakość i ilość robót, opiniuje zasadność wykonania i rozliczenie robót dodatkowych i
zamiennych, kontroluje rozliczenie finansowe budowy. 4. Pożądane jest, aby przed złożeniem Oferty
Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu budowy, sąsiadującej zabudowy i układu
komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy, a także przeprowadził rozeznanie, co do
zakresu niezbędnych inwentaryzacji. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej
przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu
budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym dla złożenia
oferty w niniejszym postępowaniu. 5. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV): 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 6. Roboty budowlane
stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z: a) Dokumentacją
projektową, b) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, c)
Przedmiarami robót..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.
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II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 12. Wymagania dotyczące wadium. 1. Wysokość wadium.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie 17.000,00 zł. 2. Forma
wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach
ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w
formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym
prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),
beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji
udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności,
która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d)
termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia
kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż Wykonawca, którego Ofertę wybrano: · odmówił podpisania umowy na warunkach
określonych w ofercie, lub · nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub · zawarcie
umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; f) gwarancja lub
poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; g) gwarancja lub poręczenie musi być
wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. h) wszelkie spory dotyczące gwarancji lub
poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają
kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. i) jednocześnie Zamawiający wymaga,
aby okres ważności gwarancji lub poręczenia nie był krótszy niż okres związania Ofertą. 3. Miejsce i
sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na
następujący rachunek Zamawiającego: B. S. Wieliczka oddz. MyśleniceNr : 89 8619 0006 0020 0000
0071 0003 Przelew powinien wskazywać numer i nazwę postępowania. 2) Do Oferty należy dołączyć
kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3) Wadium
wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny od
oferty dokument) lub w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice tj. w Myślenicach przy ul. Rynek
8/9, w Biurze Obsługi Klienta - Kasa, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30. 4. Termin
wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania Ofert, przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał
taki przelew przed upływem terminu składania Ofert. 2) W wymienionym przypadku dołączenie do
Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale
nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez
Wykonawcę. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym
zwrócono wadium w związku z wykluczeniem z postępowania lub odrzuceniem Oferty, jeżeli w
wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub
odrzucenia Oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5.
Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46
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u.p.z.p., 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1)
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub
pełnomocnictw (w zależności od przypadku) , o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył
wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub
pełnomocnictw (w zależności od przypadku), chyba że Wykonawca udowodni, ze wynika to z
przyczyn nieleżących po jego stronie; 2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3)
Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy; 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać
uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegać wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p.; 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie
oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a)
dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania
zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani
są wskazać te osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności: 1)) Kierownik Budowy 1 § Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 2)) Kierownik Budowy 2 § Kwalifikacje i
umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym
zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; b) posiadać
doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie; co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie i wypaszeniu
placu zabaw dla dzieci o wartości 40.000,00 zł netto (wartość robót budowlanych i dostaw
wyposażenia łącznie). 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące
warunki: a) Wykonawca osiągnął w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przychody netto ze sprzedaży, w
kwocie co najmniej 3.000.000,00 zł. b) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 250.000,00 zł 4) złożyć oświadczenie, sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych IDW, o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu. 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie
dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. 3. W przypadku złożenia przez Wykonawców
dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w poszczególnych
podpunktach pkt 9 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według
średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu
ukazania się ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs
Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 10. Wykaz
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oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków
określonych w pkt 9 IDW Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1)
oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych IDW, o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być
przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie złożone (podpisane)
przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną -jedynie w sytuacji jeśli każdy z
nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie). 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z
nich); 3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich), 4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 5) aktualne zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 6) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie
dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia
w charakterze kluczowych specjalistów wymienionych w pkt. 9.1.2)c)1)), sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW oraz informacje o tych osobach
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW, z podaniem
informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
oraz załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień i aktualnych wpisów do
właściwych izb samorządowych oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3a do niniejszej IDW, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał
osoby, którymi będzie dysponował (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał
kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie); 7) wykaz wykonanych we wskazanym
okresie robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju oraz daty i miejsca wykonania,
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW oraz załączyć
dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane
będzie ich łączne doświadczenie), 8) rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega on badaniu
przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o rachunku
zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania rachunku
zysków i strat innych dokumentów określających przychody netto ze sprzedaży za okres
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ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
liczonych od daty wszczęcia postępowania (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna
sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku przez
Wykonawców składających ofertę wspólną wystarczy złożenie tego (-ch) dokumentów przez
jednego z nich). 9) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna
sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku przez
Wykonawców składających Ofertę wspólną wystarczy złożenie tego (-ch) dokumentów przez
jednego z nich). 2. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: 1) jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa poniżej: - w pkt 10.1.2), 10.1.4) i 10.1.5), składa dokument lub
dokumenty, wystawione w Kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; c) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat lub 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; - w pkt 10.1.3) składa
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego Kraju pochodzenia albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 48 u.p.z.p. 2) dokumenty, o których mowa w pkt 10.2.1)a) i b) oraz w pkt 10.1.3), powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. Dokument,
o którym mowa w pkt 10.2.1)c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania Ofert. 3) jeżeli w Kraju pochodzenia osoby lub w Kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa powyżej w pkt 10.2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio Kraju pochodzenia
osoby lub Kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt
10.2.2) stosuje się odpowiednio..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zawartość Oferty. 1)
Kompletna Oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, b) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w
przypadku, gdy upoważnienie do podpisania Oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w
ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego. d) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej IDW, e) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i
które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia w charakterze kluczowych
specjalistów wymienionych w pkt. 9.1.2)b)1)) sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 oraz informacje o tych osobach sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszej IDW, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie
wymaganych uprawnień i aktualnych wpisów do właściwych izb samorządowych, a w
odniesieniu do osób ujętych w załączniku nr 3 jako zdolne do Wykonania zamówienia,
którymi Wykonawca będzie dysponował, dodatkowo pisemne zobowiązanie innego
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podmiotu, w którego dyspozycji osoby te pozostają, do ich udostępnienia do wykonania
zamówienia, sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 3a do niniejszej IDW. f)
Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały
wykonane należycie, g) kosztorys ofertowy uproszczony, sporządzony ściśle według
otrzymanego przez Wykonawcę od Zamawiającego przedmiaru robót. Do wyceny wyliczonej
jak wyżej należy dodać wszystkie niezbędne koszty wynikające z zapisów Umowy. h)
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej - zgodnie z pkt 10.1.2) IDW, i) Aktualne informacje z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p. zgodnie z pkt 10.1.3) IDW, j) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p. - zgodnie z pkt 10.1.4) IDW, k) Aktualne
zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z pkt 10.1.5) IDW, l) Rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega on badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym
rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego innych dokumentów określających przychody netto ze sprzedaży za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres - zgodnie z pkt 10.1.11 IDW, m) Informację z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w
wymaganej wysokości - zgodnie z pkt 10.1.12) IDW, n) Dowód wniesienia wadium, o)
Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 10 niniejszej IDW..
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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.myslenice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i
Gminy Myślenice ul. Rynek 8/9 32-400 Myślenice fax(0-12) 639 23 05.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Myślenice ul. Rynek 8/9 32-400
Myślenice sekretariat (pok.nr.10).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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