
Swarzędz: Dostawa i montaż kontenerów na potrzeby zaplecza socjalnego lodowiska przy 
kompleksie Wodny Raj w Swarzędzu.
Numer ogłoszenia: 216108 - 2008; data zamieszczenia: 05.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 
12 000, fax. (061) 65 12 211.

• Ogólny adres internetowy zamawiającego: www.swarzedz.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż kontenerów na potrzeby 
zaplecza socjalnego lodowiska przy kompleksie Wodny Raj w Swarzędzu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
dostawa i montaż kontenerów na potrzeby zaplecza socjalnego Swarzędzkiego Centrum Sportu i 
Rekreacji. W ramach realizacji zadania należy wykonać: Dostawę i montaż kontenerów z przeznaczeniem 
na pomieszczenia socjalne o następujących parametrach: a)konstrukcja stalowa; b)ściany zewnętrzne 
ocieplone wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym; c)ściany wewnętrzne - jak wyżej; 
d)stolarka: 1.3 szt. drzwi zewnętrzne metalowe ocieplone, do pomieszczenia dla rolby wrota podnoszone 
szt 2 (wrota na dwóch krótszych bokach); 2.okna PCV ok. 10 szt. W tym jedno okno kasowe (szyba 
przesuwana); e)daszki nad wejściami do pomieszczeń; f)instalacja elektryczna; g)instalacja grzewcza z 
grzejnikami elektrycznymi; h)instalacja wodno - kanalizacyjna; i)ilość pomieszczeń i ich wymiary: kasa: 
ok. 12 m2; szatnia: ok. 42 m2; wypożyczalnia łyżew: ok. 28 m2; pomieszczenie dla rolby ok. 18 m2; 
UWAGA: Kasa, szatnia i wypożyczalnia łyżew w jednym budynku o wymiarach całkowitych: szerokość 
- maksymalna 6,00 m, długość - około 15,00 m. Pomieszczenie dla rolby wolnostojące o wymiarach: 
szerokość - 6,00 m, długość - 3,00 m . 2. Podbudowę do usytuowania kontenerów na podłożu; 3. 
Transport i montaż kontenerów. 4. Uruchomienie i oddanie do użytku wyposażenia kontenerów. 5. 
Każdorazowo, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu pracy w danym dniu) uprzątnięcie i zabezpieczenie 
miejsca wykonywania prac. 6. Dostarczenia Zamawiającemu 4 kompletów dokumentacji powykonawczej 
7. Dostawę całości materiału do realizacji zamówienia objętego postępowaniem. Ponad to: 1.Wykonawca 
ponosi całkowity koszt związany z utylizacją odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji. 
2.Wykonawca ponosi całkowity koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.11.11.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2008.



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3600.00zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: 2.Wymagania stawiane Wykonawcom 2.1.O udzielenie zamówienia publicznego 
mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a)Posiadają 
uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia b)Posiadają niezbędną wiedzę i 
doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia c)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia d)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. e)Załączą do 
oferty dokumenty zgodnie z Rozdziałem 3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertami.. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Zamawiający żąda: 
1.Wypełnionego i podpisanego DRUKU OFERTY (zgodnie z załączonym formularzem - 
ROZDZIAŁ 4); 2.Pełnomocnictwa dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 3.Oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo 
zamówień publicznych (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1); 4.upoważnienia do podpisania oferty 
- jeżeli nie wynika z załączonego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 5.Dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej 
lub kopia innego dokumentu wadialnego (w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w 
pieniądzu oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w Referacie Gospodarki Finansowej 
zgodnie z pkt. 10 rozdziału 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia). II. W celu 
potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności oraz nie podlega wykluczeniu, Zamawiający żąda: 1.aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru albo aktualnego zaświadczenia 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 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 2.Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu 
podatkowego (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2);.

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: http://bip.swarzedz.eu.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba 
Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 410.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2008 
godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 202.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


