
RBI.341/2/2007 
OGŁOSZENIE 

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
(do 60 000 euro) 

 
 

 1. Zamawiaj ący:  Gmina Sawin, 22-107 Sawin ul. Chutecka 12, tel. (082) 567-30-12, 
567-30-92, faks (082) 567-30-12, adres internetowy: www.sawin.pl. 
 

 2. Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j.Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163). 
 

 3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: specyfikację 
istotnych warunków zamówienia moŜna odebrać w siedzibie Zamawiającego w 
pokoju nr 20 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego - adres strony 
internetowej, na której została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:  www.sawin.pl,  www.sawin.biuletyn.net 
 

 4. Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego 
nadzoru inwestorskiego nad budową zbiornika retencyjnego NIWA w miejscowości 
Sawin, powiat Chełm”, o parametrach: pojemność zbiornika – 924,5 tys.m3, 
powierzchnia terenu objętego inwestycją – 89,6 ha, powierzchnia zalewu zbiornika – 
52,8 ha. W przypadku zmiany zakresu  rzeczowo-finansowego (przesunięcie robót, 
roboty zamienne itp.) prace te będą podlegały nadzorowi.  

 
 5. Oferty cz ęściowe:  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
 6. Oferty wariantowe:  zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
 7. Termin wykonania zamówienia:  do dnia 31 maja 2008 roku 

 
 8. Warunki udziału w post ępowaniu:  o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą 

wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 tj. 
  
a) prowadzili nadzór inwestorski w ciągu ostatnich pięciu lat (2002-2006) co najmniej 1 
inwestycji odpowiadającej swoim rodzajem (inwestycje o charakterze urządzeń 
wodnych, melioracyjnych, basenów, zbiorników wodnych) i wartością przedmiotowi 
zamówienia (wartość nadzoru minimum brutto 150 000  PLN), 
 

b) dysponują osobami, które pełnić będą nadzór inwestorski nad robotami 
budowlanymi oraz posiadają niezbędne uprawnienia budowlane:  

����    Inspektor Nadzoru robót drogowych – uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Doświadczenie zawodowe w 
nadzorowaniu robót budowlanych drogowych (minimum jeden nadzór o 
wartości co najmniej 30 000,00 PLN); 

����    Inspektor Nadzoru robót budowli melioracyjnych – uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami w specjalności budowli urządzeń melioracyjnych, 
zbiorników wodnych, ujęć wód. Doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu 
robót budowlanych w tych specjalnościach (minimum jeden nadzór o wartości 
co najmniej 120 000,00 PLN); 

  
 9. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków: Ocena spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłoŜone przez 
wykonawców oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ według formuły 
„spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, Ŝe 
w/w warunki wykonawca  spełnia. 
 
 



 
 10. Wadium:  Wykonawca wniesie wadium w wysokości 1 500,00 PLN (jeden tysiąc 

pięćset złotych) przed terminem składania ofert. 
 

 11. Kryteria oceny ofert:  Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na 
podstawie kryteriów wyboru określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
,  cena -  100 %. Sposób dokonywania oceny wg wzoru: ocena = [(Cn : Cb) x 100%] x 
100pkt,  gdzie: Cn - cena oferty o najniŜszej cenie, Cb - cena oferty badanej 
 

 12. Miejsce i termin składania ofert:  Zamawiający musi otrzymać oferty na podany 
adres Urząd Gminy Sawin, 22-107 Sawin ul. Chutecka 12  nie później niŜ o godzinie 
13.00  w dniu 30 marca 2007 roku. 
 

 13. Termin zwi ązania ofert ą: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30  
dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie 
ofert. 
 

 14. Umowa ramowa:  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
 

 15. Dynamiczny system zakupów:  Zamawiający nie zamierza ustanawiać 
dynamicznego systemu zakupów. 
 

 16. Aukcja elektroniczna:  Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 

 
Sawin, dnia 12 marca 2007 r. 


