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Ogloszenie o przetargu nieograniczonym

L Gmina Starcza,42-261 Starcza, ul. Gminna 4, tel. (034) 3140 334
oglasza przetarg nieograniczony o warto6ci powy2ej 60 000 EURO na ,,Budowp
Srodowiskowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Ginnazjum
w Starczy"
CPY: 45 21 22 00-8 @oboty budowlane w zakesie budowy obiekt6w sportowych)
2. Specyfikacjg istotnych warunk6w zamdwienia wraz z dmkiem oferty mozra
uzyska6 w siedzibie Zamawiaj4cego d. Urzpdzie Gmrny w Starczy, ul. Gminna
4, pok. nr 5 (koszt specyfikacji 50 zl +22% VAT). Formularz oferty ze
Specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia jest dostgpny r6wnie2 na stronie
internetowej Zamawiaj4cego: lrttp.rt\uu{.bi!.sl!4leza.ak!9s$et net,
3. Przedmiotem zam6wreniajest budowa Srodowiskowej hali sportowel przy
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starczy, ul. Szkolna 44 z boiskrem
o wyrniarach 19x36m, z widowni4 zapleczem, lqcznikiem i kotlowniq gazow4.
Szczegolor.ry zalnes i ledzaj prac dotycz4cych postppowania przetargowego
przedstawia Specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia
4. Nie dopuszcza sip sHadania ofert wariantowych.
5.Termin realizacji: 3l sierpma 2008r.
6.Wanmki udzialu w postgpowaniu:
a) udokr.mentowanie wykonania w ci4gu ostatnich piQciu lat co najmniej jednej
roboty budowlanej o zakresie i charakterze por6wnywalnym z niniejszym
zam6wieniem i wartoSci co najmniej 2 mln zl.
b) posiadanie uprawnieri niezbpdnych do wykonania przedmiotu zamowienia.
c) zrajdowanie sig w sJtuacji ekonomiczrej i finansowej zapewmajqce1
wykonanie zam6wienia.

- posiadanie zdolnoSci kredltowej w wysoko5ci min. 2 mln zl lub posiadanie
Srodkow wlasnych w wysokoSci min.2 mln zl.
d) w przetargu mog4 wzi4i udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24,
spehriaj4cy warunki zawarte w art. 22 tJstawy zdna29 stycmia 2004r. (Dz. U.
z dnia 9lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawo zam6wieri publicmych z p 6in. zm.\
Dokurnenty potwierdzajqce spehianie warur*ow udzialu w poslgiowaniu:
a) wykaz zawieraj4cy nastppujqce dane: nazwg i adres Zamawiaj4cego, nazwg
i adres budowy, kubaturg budynku, terrnin rozpoczgcia i zakoirczenia realizacji
rob6t, wartoSi zrealizowanych rob6t wraz z referencjami.

b) kserokopia, potwierdzona przez Wykotra*"g ru ,godnosi z oryguralem,
uprawnieri budowlalych w zakesie odpowiadaj4cym przedrniotowi
zam6wienia (branZe: budowlana o specjalno3ci konshrkcyjno budowlanej,



instalacje sanitame, elektryczna) oraz zaiwiadczenie z wlafciwego oddzialu
Izby Inzynier6w Budownictwa potwierdzajqce przynaleZnoSi Wykonawcy do
tej izby na dzieri skladania ofert.

d) informacja banku lub spoldzielczej kasy oszczgdnoSci, w kt6rym Wykonawca
posiada rachrmek bankowy, potwierdzaj4ca wysokoSi posiadanych Srodk6w
finansowych lub zdolnoS6 kredltowq Wykonawcy, wystawiona nie wczelnej n2
3 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert,

e)polisa, a w przlpadku jej braku inny dokument potwierdzaj4cy, Ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnoSci.

Do oferty raleiy zalaczvt taki€ nasteDuiace dokumentv:

I ) Aktualny odpis z whdciwego rejestru albo akualne zaiwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzidalrnSci gospodarczej, wystawione nie wczeSniej ni2 6 miesigcy
przed terminem skladania ofert,

2) Aktualne za5wiadczenia wlaSciwego naczelnika urzgdu skarbowego oraz
wla5ciwego oddzialu Zakiadu Ubezpieczeri Spolecznych lub Kasy
Rolniczego [Jbezpieczenia Spolecznego potwierdzaj4ce odpowiednio, 2e
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w, oplat oraz skladek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne, lub za{wiadczenie, ze rnyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie na raty
zaleglych platno6ci lub wstr4rmanie w calo3ci wykonania decyzji
wlaSciwego organu - wystawionych nie wcze6niej niz 3 miesiqce przed
upl1,-wem terminu skladania ofert,

3) Aktualnq informacjg z Krajowego Rejestru Kamego w zakresre
okreSlonym w art. 24 ust.l plt 4-8 ustawy, wystawion4 nie wczesniej nD
6 miesiEcy przed upitrvem terminu skladania ofert,

4) Aktualnq informacjg z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie okreSlonym
w art. 24 ust.l pkt 9 ustawy, wystawion4 nie wczeSniej niz 6 miesigcy
przed uplywem terrninu skladania ofert,

5) Umowq reguluj4c4 wsp6$racq podmiot6w wystqpuj4cych wsp6lnie -
wymagana w przypadku skladania oferty wsp6lnej przez kilka podmiot6w
(dotyczy tak2e spolek cl.wilnych)

6) Harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy
Harmonogram musi zawierai wszystkie koszty skladajqce siq na ofertg,
niezbgdne do zrealizowania inwestycji z ich podzialem na poszczeg6lne
elementy, kt6re mogq stanowii osobny element odbioru czgsciowego
i z uwzglgdnieniem termin6w realizacji kazdego z tych element6w.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionego przez
Wykonawcg w ofercie harmonogramu rzeczowo - terminowo -
finansowego w przypadku zaistnienia rozbie2nojci w zaloZonym
i rzeczywistyrn terminie rozpoczgcia realuacji zadania.



UWAGI:
a)Wszystkie w/w dokumenty winny byi przedstawione w formie oryginalu lub
kserokopii po3wiadczonej za zgodnoi| z oryginalem przez osobp (y) podpisujaca(e)
olertQ.
b) W przypadku skladania oferf wsp6lnej przez kilku przedsipbiorc6w kazdy ze
wsp6lnik6w musi zlozy6 dokumenry wymienione w punktach I do 4. Pozostale
dokumenty bgda tmktowane jako wsp6lne. Wsp6hicy ponosza solidam{
odpowiedzialnodi za nieuykonanie lub nienaleZyte wykonanie zam6wienia ,
okre6lone w art. 366 Kodeksu cywilnego. Umowa ,,konsorcjum" musi byi zgodna
z zapisami Kodeksu cywilnego i obejmowai zar6wno okes realizacji zam6wienia jak
r6wniez okres gwarancji i rgkojmi.

7. Zamawiajqcy nie wynaga zlo2enia wadium.
8.Kryterium wyboru oferty: cena najni2sza - l00o/o
9.Zamknigt4 ofertg nale2y zloiy( w siedzibie Gminy Starcza,

d. Gmkna 4, 42-261 Starcza, pok. nr 7.
10. Termin skladania ofert upll.wa dnia 18.07.2006r. do godz. I 1.00
1 1. Oferty nalezy adresowa6:

Gmina Starcza
ul. Gminna 4, 42-261 Starcza

Na opakowaniu oferty naleZy zamie6cid nastEpujqc4 informacjg:
"Oferta przetargowa - Budowa Srodowiskowej hali sportowej przy

Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starczy".
12.Termin zwrqzania ofertq - 30 dni od ostatecznego terminu skladania ofert.
l3.Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiaj4cego pok. nr I
w dniu 18.07.2006r.o godz. 11.30.
l4.Pracownikami uprawnionymi do kontakt6w z oferentami s4

P. Ilona Ciura - Sekretarz Gminy, tel. (034) 3140 334, wew&trzny l2
P. Dawid Pijet, pok. nr 5, tel. (034) 3 140 334, wewngtrzny 20.

15. Zamawiajqcy nie przewiduje mozliwoSci zawarcia umowy ramowej.
16. Nie dopuszcza sig skladania ofert czgdciowych.
17. Zamawiajqcy nie ustanawia d)namicmego systemu zakup6w.
18. Zamawiaj4cy nie przewiduje mo2liwo6ci zastosowania aukcji elekhonicznej
do wyboru najkorzystniej szej oferry.


