OGŁOSZENIE
(WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8 PZP, )

(znak sprawy GKM 3412-12/2009)

Gmina Budzyń ul. Lipowa 6, 64 – 840 BUDZYŃ,(w której imieniu działa Wójt Gminy )
Tel/fax. 0-67 2843201,2843313 urzad@budzyn.pl
ogłasza „przetarg nieograniczony” na realizację zamówienia pn.:

Przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyń – os. Piaski
SIWZ z dokumentacją przetargową można uzyskać bezpłatnie: w UG Budzyń, ul .Lipowa 6, 64-840
Budzyń, pok. nr 8 (w dni rob.godz.8.00–15.00) i na stronie internetowej : http://bip.budzyn.pl
1.Przedmiot zamówienia: główne elementy robót wg CPV:
a) Przygotowanie terenu pod budowę
b) Roboty budowlane […] w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

- 45100000-8
- 45200000-9

Zakresy prac przy przebudowie drogi gminnej Nr 201547P:
- roboty pomiarowe z inwentaryzacją powykonawczą na dłg. 400,0mb
- prace przygotowawcze, roboty ziemne
- ustawienie krawężników drogowych na ławie betonowej na dłg. 860,7mb
- podbudowa na jezdni i zjazdach z mieszanek betonowych
- jezdnia z kostki brukowej-betonowej gr. 8cm na pow. 2.286,82m2
- zjazdy z kostki brukowej-betonowej gr. 8cm na pow. 361,75m2
- chodniki z kostki brukowej-betonowej gr. 6cm na pow. 902,80m2
- oznakowanie drogowe
2.Zadanie całościowe – nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
3.Termin wykonania zamówienia : 15.05.2010r
4.Opis warunków udziału w postępowaniu:
- spełnienie przez oferenta warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177z 2004r ze zmianami)
- nie podleganie przez oferenta wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych
- posiadanie przez oferenta doświadczenia w realizacji robót budowlanych - drogowych o podobnym
charakterze jak przedmiot zamówienia
5.Sposób oceny spełnienia warunków przez oferentów : na podstawie załączonych dokumentów
według zasady (spełnia/nie spełnia)
6.Zamawiający ustanowił wadium dla prowadzonego postępowania w wysokości: 7.000,00zł.
7.Kryteria oceny ofert:
- zaproponowana cena 100 %
8.Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Budzyniu, ul. Lipowa 6, pok. nr 8 w terminie do
dnia 30.09.2009r. do godz. 1130.
9.Otwarcie ofert : Urząd Gminy w Budzyniu, ul. Lipowa 6, pok. nr 1 , w dniu 30.09.2009r godz. 1200
10.Termin związania z ofertą : 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, stosowania dynamicznego systemu
zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej.
12.W uzasadnionym, udokumentowanym przypadku zatwierdzonym przez Zamawiającego dopuszcza
się wykonanie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP
13.Osoba uprawniona do kontaktu: Piotr Jankowski (067 2843201 w.55)
14.Ogłoszenie przesłano do Prezesa UZP w dniu 08.09.2009r
Wójt Gminy Budzyń
mgr Marcin Sokołowski
Budzyń, dnia 08.09.2009 r.

