Gózd dnia 20.05.2010r.

OGŁOSZENIE
o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 ustawy
na:
Dostawę materiałów budowlanych dla zadania pod nazwą: ,,Niwelacja zagrożeń
związanych z wypadkami samochodowymi i poprawa bezpieczeństwa oraz wzrost
jakości usług turystycznych poprzez budowę parkingów i chodników w miejscowości
Gózd i w miejscowości Klwatka na terenie gminy Gózd”.
CPV 44113000-5 (Drogowe materiały konstrukcyjne)
 Zamawiający: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26 – 634 Gózd.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie
internetowej Zamawiającego: www.gozd.pl .
Ponadto na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże specyfikację
istotnych warunków zamówienia w terminie do 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
 Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 31 sierpnia 2010r.
 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych w miejsce
wbudowania do miejscowości Gózd i do miejscowości Klwatka na terenie gminy
Gózd.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących materiałów:
Zadanie 1 – Parking dla samochodów osobowych w m. Gózd ul. Kościelna
1. Kostka betonowa wibroprasowana szara grubość 8 cm I gat. – 710 m2
2. Kostka betonowa wibroprasowana czerwona grubość I gat. – 60 m2
3. Kostka betonowa wibroprasowana szara grubość 6 cm I gat. – 170 m2
4. Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm – 375 m
5. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm – 170 m2
6. Beton B-15 – 22 m3
7. Kruszywo łamane frakcji 0/31,5 – 208 t
8. Piasek – 112 t
9. Cement – 11 t
Zadanie 2 – Przebudowa ciągów przy Gminnym Centrum Informacji w m. Klwatka
1. Kostka betonowa wibroprasowana szara grubość 8 cm I gat. – 513,5 m2
2. Kostka betonowa szara grubość 6 cm I gat. – 122,10 m2
3. Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm – 84 m
4. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm – 36 m
5. Beton B-10 – 6 m3
6. Kruszywo łamane frakcji 0/63 mieszanka optymalna – 185 t
7. Piasek – 24,5 t
8. Cement – 7,5 t
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy:
1. których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie /tekst jednolity: DZ.U.
Nr 223 poz. 1655 z 2007 z późn. zmianami/,
2. których oferta spełnia warunki zamieszczone w niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
3. spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy.
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art.24 ust.1 i 2 ustawy.
 Wykaz Oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ustawy (załącznik nr 2)
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ustawy (załącznik nr 3)
- Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
 Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia-nie
spełnia”
 Oferty pisemne należy składać w Urzędzie Gminy w Goździe ul. Radomska 7,
26-634 Gózd, w pokoju nr 113 do dnia 28.05.2010 r. do godz. 10:00.
 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.05.2010 r. w Urzędzie Gminy w Goździe w sali
nr 105 o godzinie 10:15.
 Kryteria oceny ofert:
- cena 100%,
 Wadium nie jest wymagane.
 Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
 Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Zamawiający dopuszcza zamówienie
uzupełniające, stanowiące nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego
i polegające na rozszerzeniu dostawy.
Otrzymują:
- 1 egz. wywieszony na tablicy ogłoszeń Zamawiającego
- 1 egz. przekazany do publikacji w BZP
- 1 egz. Przekazany do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego
- 1 egz. A/a.

