GKP.JC.341-09/2009

Stronie Śląskie, 2009-05-21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKP.JC.341-09/2009.
Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej w N. Gierałtowie na dz. nr 116
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163,
poz. 1164 z p. zm.) Gmina Stronie Śląskie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Stronie Śląskie; ul. Kościuszki 55; 57-550 Stronie Śląskie
www.stronie.pl
inwestycje@stronie.pl
Godziny urzędowania: od 7.30 - do 15.30
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
III. Określenie warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać:
Osobiście w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim; ul. Kościuszki 55;
57-550 Stronie Śląskie w pok. nr 8 w godzinach od 8.00 do 15,00 lub za pośrednictwem poczty
za pobraniem po złoŜeniu przez zainteresowanego pisemnego wniosku o przesłanie SIWZ.
Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 30,00 PLN netto .
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o moŜliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi gminnej we wsi Nowy Gierałtów na dz. nr 116 na
długości 270 m. Odbudowa polegać będzie na wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni
asfaltobetonowej ok. 850 m2 oraz odwodnień drogi.
Wspólny Słownik Zamówień: Roboty w zakresie budowy dróg 45233120-6
Zamawiający nie przewiduje moŜliwości składania ofert częściowych.
V. Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
VI. Termin wykonania zamówienia:
3 miesiące od podpisania umowy
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień - tj. prowadzą działalność w zakresie
objętym zamówieniem;

2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - tj wykonali w okresie ostatnich 5 lat przynajmniej
3 zamówienia o podobnym zakresie i wartości; posiadają osoby uprawnione do kierowania
pracami objętymi zamówieniem.
3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - tj
posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w łącznej kwocie min 100 000 zł,
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę nie niŜszą niŜ 100 000 zł;
4. Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz.
177 z p. zm).
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu
zamówienia w wysokości: 3 000 zł , słownie: trzy tysiące złotych .
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Cena

Waga
100 %

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty naleŜy składać do dnia: 2009-06-10 do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego Gmina
Stronie Śląskie; ul. Kościuszki 55; 57-550 Stronie Śląskie; pokój nr 15
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-06-10, o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego Gmina
Stronie Śląskie; ul. Kościuszki 55; 57-550 Stronie Śląskie; pokój nr 17
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-07-09
XIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr poz.
160816-2009 z dnia 21.05.2009 r.
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