
FORMULARZ ZP 400

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

x Zamieszczenie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

x Zamówienia publicznego

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY

I.1)NAZWA I ADRES

Zarząd Dróg i Służby Komunalne
            

 Adres pocztowy:
ul.Polna 6
Miejscowość: Kod pocztowy:          Województwo:
Czerwionka-Leszczyny 44-238 śląskie
Telefon: Fax:
032  4277543 0 32 4277543 wew27
Adres strony internetowej pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów:
www.czerwionka-leszczyny.com.pl

I.2)RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zmówieniu przez zamawiającego

“ Przebudowa nawierzchni ulicy Szymochy w Sołectwie Bełk ”

II.1.2)Rodzaj zamówienia 
Roboty budowlane

II.1.3)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 Przedmiotem zamówienia jest:

− wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej – 48 mb o średnicy 315 mm
− zabudowa 2 studni rewizyjnych o średnicy 1200 mm
− zabudowa wpustów ulicznych z przykanalikami
− wykonanie koryta drogi
− wykonanie podbudowy
− zabudowa krawężników
− wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej

http://www.czerwionka-leszczyny.com.pl/
http://www.czerwionka-leszczyny.com.pl/
http://www.czerwionka-leszczyny.com.pl/


Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót 
II.1.4)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

II. Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.23.51-8

I.1.5)Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
Nie

I.1.6)Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy nie później niż w terminie do 10 sierpnia 2008r
Zakończenie :nieprzekraczalny termin zrealizowania zadania – do 11 września 2008r
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM,FINANSOWYM i TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacje na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych)
2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.
Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone jako  wadium muszą 
posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia 
wykonawcy z postępowania.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy w 
Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym o/Czerwionka-Leszczyny, Nr 13 8454 1095 
2003 0041 5598 0003. Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu 
na konto Zamawiającego. Wadium musi być na koncie Zamawiającego w terminie do 
10.07.2008 r. godz. 9.30.
4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty.

III.2)WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych tj:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności lub czynności,
2) posiadają  niezbędną wiedzę i  doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 
i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia ww.  warunków nastąpi w oparciu o oświadczenia lub dokumenty złożone 
przez Wykonawców, wymienione w p-kcie 6 specyfikacji,  zgodnie z formułą spełnia – nie 
spełnia  z zastrzeżeniem art. 26 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 



Informacje o oświadczeniach i dokumentach,jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 
zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  -  wystawione  nie  wcześniej   niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 
i spełnianiu  warunków  wynikających z  art. 22 ust. 1 ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004 r – 
Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami  (tekst  jednolity z 2006 r.  Dz. U. 
Nr 164 poz.1163 z. późn. zm) –  wg wzoru zał. Nr 3,

3)  aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  oraz  właściwego 
oddziału  ZUS  lub  KRUS  potwierdzające  odpowiednio,  że  Wykonawca  nie  zalega 
z  opłacaniem podatków,  opłat  oraz  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne  lub 
zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie 
na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania   decyzji  właściwego 
organu  - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)  wykaz wykonanych ważniejszych robót drogowo-asfaltowych w okresie ostatnich trzech 
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem 
i  wartością  dostawom  stanowiących  przedmiot  zamówienia,  z  podaniem  ich  wartości, 
przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  wraz  z  załączonymi  dokumentami 
potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane należycie 

5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania
zamówienia,  a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – wraz z kopiami/kopią 
uprawnień i zaświadczeń osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

SEKCJA IV:PROCEDURA

IV. 1.1)TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
   x Przetarg nieograniczony

        IV.1.2)Przewidywana liczba wykonawców,którzy zostaną zaproszeni do udziału 
postępowaniu:

IV.2)KRYTERIA OCENY OFERTY

   IV.2.1)Kryteria oceny ofert
         Najniższa cena

IV. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
       Nie

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona
IV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Adres strony internetowej na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
          zamówienia:
          www.czerwionka-leszczyny.com.pl
        Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

http://www.czerwionka-leszczyny.com.pl/
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 IV.3.2)Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający
 przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie
uzyskania tego opisu:

IV.3.3)Informacja o wysokości nagród dla wykonawców,którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązanie stanowiące podstawę do składania ofert,jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

IV.3.4)Termin składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu lub ofert:
Do dnia 10.07.2008r do godziny 9:30 w siedzibie Zamawiającego

IV3.5) Termin związania z ofertą :
okres w dniach: 30

IV.3.6)Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej:

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zmówień Publicznych w dniu
18.07.2008r


