OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o warto ci szacunkowej nieprzekraczaj cej
wyra onej w złotych równowarto ci kwoty 60 000 Euro
I. Nazwa i adres Zamawiaj cego.
Urz d Miejski w Kowarach
58-530 Kowary woj. dolno l skie
ul. 1-go Maja 1a
tel. /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173
II. Adres strony internetowej, na której zamieszczona b dzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia.
http://www.bip.kowary.pl
III. Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o mo liwo ci składania ofert cz ciowych.
„Opracowanie dokumentacji technicznej remontu kapitalnego wodnego zbiornika
retencyjnego poło onego na terenie miasta Kowary przy ul. ródlanej."
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1.Opracowanie dokumentacji technicznej kapitalnego remontu istniej cego wodnego zbiornika
retencyjnego poło onego na terenie miasta Kowary przy ul. ródlanej /mapa orientacyjna, zał nr
1/.
1.2.Opracowanie nale y wykona zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrze nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u ytkowego na
podstawie art. 31 ust 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówie publicznych (Dz.U nr 19
poz . 177).
1.3.Opracowanie projektu budowlanego – 4 egz.
1.4.Uzyskanie pozwolenia na budow dla w/w obiektu wraz z niezb dnymi uzgodnieniami i
opiniami wymaganymi odr bnymi przepisami.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
CPV:
45232153-9 Roboty budowlane w zakresie wie wodnych
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
45232452-5 Roboty odwadniaj ce
74.23.20.00-4 - Usługi in ynieryjne w zakresie projektowania

IV. Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert cz ciowych.
V. Zamawiaj cy przewiduje zamówienia uzupełniaj ce w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 PZP.
VI. Zamawiaj cy przewiduje zamówienia dodatkowe w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 5 PZP.
VII. Informacja o mo liwo ci zło enia oferty wariantowej.
Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VIII. Termin wykonania zamówienia.
rozpocz cie: w dniu podpisania umowy
zako czenie: do 28/09/2007 r.
IX. Opis warunków udziału w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. Aktualny odpis z wła ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji
działalno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalno ci gospodarczej, wystawionego nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem
terminu składania ofert
2. Dowód wniesienia wadium
3. Dokumenty stwierdzaj ce, e osoby, które b d wykonywa zamówienie, posiadaj wymagane
uprawnienia i kwalifikacje zgodnie z odr bnymi przepisami (uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi oraz przynale no do Izby In ynierów Budownictwa)
4. Wypełnione zał czniki do SIWZ
Wykonawca musi wykaza si wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat minimum jedn usług , a
je eli okres prowadzenia działalno ci jest krótszy – w tym okresie, odpowiadaj cych swoim
rodzajem i warto ci usłudze stanowi cej przedmiot zamówienia. Robot tak nale y po wiadczy
listami referencyjnymi.
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena ryczałtowa oferty brutto: 100%
XI. Miejsce i termin składania ofert
Oferty nale y przesła poczt na adres Zamawiaj cego lub składa w siedzibie Zamawiaj cego, 58-

530 Kowary, ul. 1-go Maja 1a, Kancelaria - do dnia 06/02/2007r. do godz. 09:50
XII. Termin zwi zania ofert .
Termin zwi zania zło on ofert ustala si na 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si wraz z upływem
terminu składania oferty.
XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz adres strony
internetowej, na której b d zamieszczone dodatkowe informacje dotycz ce dynamicznego systemu
zakupów.
Zamawiaj cy nie zamierza ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej oraz adres strony internetowej, na której b dzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiaj cy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
XVI. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami
Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia mo na odebra w siedzibie Zamawiaj cego w pok.
nr 6 /parter w budynku głównym/.
Szczegółowych informacji udziela pracownik upowa niony do kontaktu z Wykonawcami Pan mgr
in . Jerzy Uma ski tel /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173, pok. nr 6 /parter budynku głównego/ w
godz. 800 – 1500 w dni robocze.
XVII. Inne
1. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nast pi w siedzibie Zamawiaj cego, ul. 1-go Maja 1a, sala konferencyjna w dniu
06/02/2007r. o godz. 10:00

