
O G Ł O S Z E N I E  
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 ul.Chrobrego wraz z chodnikami m. 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:
Zakres zamówienia obejmuje:
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- korytowanie wraz z profilowaniem pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie warstwy wyrównawczej o gr. 5 cm
- wykonanie stabilizacji cementowo – piaskowej 2,5 MPa o gr.15 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego frakcja 0/31,5 o gr. 20 cm,
- ułożenie kostki betonowej  o gr.8 cm na podsypce cementowo- piaskowej
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm , wraz z odpowiednimi warstwami 
   Konstrukcyjnymi,
- wykonanie chodników z kostki betonowej gr.6 cm, wraz z odpowiednimi warstwami 
   konstrukcyjnymi,
- regulacja pionowa studzienek i włazów ,
- wymiana wpustów ulicznych wraz z osadnikami,
- ułożenie krawężników i obrzeży betonowych,
- Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia projekt budowlano-wykonawczy oraz 
   przedmiar robót.

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień : 45 23 3120 – roboty w zakresie 
dróg

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Termin realizacji: 15 grudnia 2009 r.
5. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają
warunków zawartych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych 

http://www.bip.zorawina.pl/


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 
17.09.2009 r. do godz. 1030.
10.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.09 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 Ewa Lozio tel. 071/38141 37     
13.  Ogłoszenie  zamieszczono  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  27.08.2009  r 
numer ogłoszenia : ………………………

Żórawina dnia : 27.08.2009 r.


