
 
 
 
 
 
 

 
 Zakopane, 7 kwietnia 2009 roku 

 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

o WARTOŚCI PONIŻEJ 206.000 EURO 

 

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 Euro prowadzone w oparciu              
o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655. z póz. zmianami)  

 

 

    1. Pełna nazwa zamawiającego: 
                                  Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza  
                                  Harenda 12 a , 34-500 Zakopane 
                                  tel.: 0-18/2068426  fax : 0-18/2068426;  www.harenda.com.pl 
                                  NIP :  736-000-60-66 
                                  REGON:  000810578 
 

 
2. Przedmiot zamówienia: 

 
    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia budynku Mauzoleum Jana 
Kasprowicza w Zakopanem, Harenda 12a. 

 
 Zakres robót obejmuje:  
 

  

Część I - regeneracja ścian fundamentowych wraz z izolacją: 
 
1. Wykop z odkryciem ścian fundamentowych. 
2. Oczyszczenie ścian z ziemi oraz wyrównanie tynku zewnętrznego. 
3. Izolacja ścian fundamentowych masa asfaltowo-żywiczna oraz twardą folią PE wytłaczaną. 
4. Ułożenie warstwy dociskowej z kamienia w workach siatkowych. 
5. Zasypanie wykopu . 
6. Ułożenie opaski wokół ścian zewnętrznych mauzoleum. 
 
Część II - wykonanie drenażu opaskowego. 
 
1. Wykop w szalunku. 
2. Wykonanie studzienek drenarskich w systemie typu WAVIN. 
3. Ułożenie drenażu opaskowego (dwie rury drenarskie karbowane fi 113) wraz obsybką                            
i geowłóknina. 
4. Ułożenie rurociągu odprowadzającego wodę. 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza 
Muzeum Jana Kasprowicza 

34-500 Zakopane, os. Harenda 12a 
tel.(018) 206-84-26,sptjk@interia.pl 

www.harenda.com.pl 
 



5. Wykonanie wylotu drenarskiego do potoku. 
 
Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV ):  CPV 45.23.24.52-5   roboty 
odwadniające   
   
                                                                                                CPV: 45113000-2 

CPV: 45111200-0 
CPV: 45112210-0 
CPV: 45320000-6 
CPV: 45231300-8 
CPV: 45233253-7 
  

 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

4. Wymagany termin wykonania zamówienia: począwszy od dnia podpisania umowy do                                                
15 czerwca 2009 r.   

  
5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 
 
   - cena brutto za całość prac - 100% 

 
6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami  
    w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia: 
 
    mgr Piotr Kyc – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza . 
 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
8. Zamkniętą i zabezpieczoną ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia, w budynku 

Muzeum Jana Kasprowicza w Zakopanem. Oferta ma być zaadresowana do 
zamawiającego i oznaczona hasłem:  

 

„ Przetarg nieograniczony – odwodnienie Mauzoleum ” 

Nie otwierać przed 29 kwietnia 2009 r. godzina 15.00  

 
9. Termin składania ofert upływa dnia  29  kwietnia  2009 r. o godzinie  14.30 
 
10. Otwarcie ofert, w którym mogą uczestniczyć wykonawcy nastąpi w budynku Muzeum 

Jana Kasprowicza, 34-500 Zakopane w dniu 29 kwietnia 2009 r.  
o godzinie  15.00 

 
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu ostatecznego terminu   

składania ofert. 
  
12. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w biurze 

Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza w Zakopanem na osiedlu  



Harenda 12a, od wtorku do niedzieli w  godz. 9.00 – 15.00, lub za zaliczeniem 
pocztowym.  

     Specyfikacje można również uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia pod 
adresem: www.harenda.com.pl 

   
13. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki: 
 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi 
art. 22 ust.1 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych oraz spełniają 
warunki: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, wykonał  co najmniej 1 zadanie o tożsamym charakterze                        
i wielkości  tj. wykonywał roboty budowlane polegające na odwodnieniu 
budynku i wartość tych robót była nie mniejsza niż wartość składanej  oferty 
brutto wykonawcy  

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 

 

    Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą spełnia lub nie 
spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty . 
    Z treści przedłożonych     dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymagane przez 
zamawiającego warunki Wykonawca spełnia. 

  
 

       
                                                                                      Prezes Stowarzyszenia  
 
                                                                                            mgr Piotr Kyc  
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  7  kwietnia  2009 roku 

 


