OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6, 55 –020 Żórawina
ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w ramach zamówień publicznych o wartości
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp. Remont drogi gminnej Mnichowie-Turów, gmina Żórawina
1. Dokumentację przetargową można otrzymać w Urzędzie Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6, pok. 23, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400 lub pocztą.
Obowiązującą formą przetargu jest forma pisemna. Zamawiający dopuszcza przesyłanie
dokumentów lub oświadczenia w innej formie, potwierdzonych niezwłocznie w formie
pisemnej. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie
internetowej: www.bip.zorawina.pl
Zakres zamówienia obejmuje:
- korytowanie wraz z profilowaniem pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr. 12 cm,
- wykonanie podbudowy tłuczniowej o gr. 20 cm w dwóch warstwach,
- utwardzenie podbudowy tłuczniowej klińcem wraz ze skropieniem emulsją,
- wykonanie utwardzonego pobocza wzmocnionego materiałem pochodzącym z rozbiórki,
- oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej,
- ręczne usuniecie zadrzewienia i krzewów,
- oczyszczanie istniejących rowów z namułu,
- remont istniejących przepustów wraz z wymiana uszkodzonych kręgów,
-opracowanie dokumentacji organizacji ruchu docelowego wraz z wyniesieniem i
utrzymaniem organizacji ruchu w czasie prowadzonych prac,
- wymiana uszkodzonych znaków i wyniesienie organizacji ruchu docelowego
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień : 45 23 3220-7
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Termin realizacji: trzy miesiące od dnia podpisania umowy
5. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
- spełniają wymogi art. 22 ust. 1,
- nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: posiadają
wymagane uprawnienia, byli wykonawcą w okresie pięciu lat - a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonawcą co najmniej dwóch robót o
wartości przybliżonej bądź większej w zakresie budowy dróg , do realizacji zamówienia
będą użyte materiały, które posiadają właściwości użytkowe nie gorsze niż opisane w
dokumentacji projektowej, a także posiadają atesty i aprobaty techniczne dopuszczające
do stosowania.
Ocena zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, nie spełnienie choćby
jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
7. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100 %
9.Zamkniętą kopertę z opisem tematu zamówienia oraz datą i godziną przetargu należy
składać
w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 15 I piętro, w terminie do 15.04.2009 r.
do godz. 1030.

10.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.09 r. o godz.1100, w Gminnym Centrum Kultury w
Żórawinie al. Niepodległości 6 ( mała sala)
11. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
12.Pracownikiem uprawnionym do udzielania wyjaśnień w sprawach przedmiotu zamówienia
i dokumentacji przetargowej jest Małgorzata Duma tel. 071/38141 36
13. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.03.2009 r
numer ogłoszenia : 53505-2009
Żórawina dnia : 23.03.2009 r.

