OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Pyzdry: budowa sali widowiskowo-sportowej w Pyzdrach
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta w Pyzdrach, do kontaktów:
Roman Ejchorszt, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry, woj. wielkopolskie, tel. 063 276 83 33,
fax 063 276 83 34, e-mail: gmina@pyzdry.pl, www.pyzdry.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
taki jak w pkt. I.1).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa sali widowiskowo-sportowej
w Pyzdrach
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sala widowiskowo-sportowa
z zapleczem o łącznej powierzchni netto 1 894,5 m kw. i kubaturze 17 564,5 m sześc. Sala będzie
posiadała boisko spełniajace wymogi rozgrywek pierwszoligowych oraz składane trybuny dla 260
widzów.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Pyzdry, ul. Szkolna
1 (działka nr 1070/2 i 1083), gm. Pyzdry, pow. Września, woj. wielkopolskie.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.22.00.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60 000 euro.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 22.11.2004; data
zakończenia: 10.11.2006.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: 60 000 PLN.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje
i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe
i techniczne:
1. Spełnia warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Wykonał w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwa obiekty o podobnym charakterze
i złożoności, kubaturze nie mniejszej niż 15 000 m sześc. każdy lub o wartości nie mniejszej niż 3
mln zł.
4. Wykaże, iż średnioroczne zatrudnienie z ostatnich trzech lat wynosi nie mniej niż 50
pracowników.
5. Dysponuje pracownikami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia.
6. Posiada zdolność finansową do realizowania zamówienia, tj. środki finansowe nie mniejsze niż
0,7 mln zł lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 0,7 mln zł.
7. Na czas realizacji umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 0,7 mln zł.
8. Na wykonane roboty udzieli min. 3-letniej gwarancji.

SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych
wyjaśnień: dostępne do 19.10.2004, cena - 50 PLN.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
25.10.2004 godzina 10:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 25.10.2004, godzina 11:00, siedziba
zamawiającego - Sala Magistracka.
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak. Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 3. Rozwój Lokalny - 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa.
2) Data wysłania ogłoszenia do Urzędu Zamówiń Publicznych: 25.08.2004.
3) Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówiń Publicznych: 2.09.2004 poz. 43099

