
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej 60.000 euro 

ZDP - 343-10/06 

Zarząd Dróg Powiatowych 

63-300 Pleszew, ul. Gen. Hallera 54 

tel. 062 74 27 216,    fax  062 74 27 216 , 

www.zdp-pleszew.com.pl ,     e- mail zdp-pleszew@zdp-pleszew.com.pl 

  

ogłasza przetarg nieograniczony ( zgodnie z Prawem zamówień publicznych z dnia 29 styczna 2004r.- 
Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.) na: 

"przebudowa chodnika przy drodze 4320P Chocz - Ci świca".  

prace polegać będą na rozebraniu istniejącej nawierzchni chodników z płyt betonowych , zjazdów na 
posesje i krawęŜników z wywozem odzyskanych materiałów na odl. 0,5 km w miejsce wskazane przez 
inwestora, wykonanie rowka pod ławę betonową i pod obrzeŜa, koryta pod zjazdy oraz pod 
konstrukcję nawierzchni chodników, ustawienie odzyskanych oraz nowych krawęŜników na ławie 
betonowej , ustawienie obrzeŜy betonowych 6x20 cm , ułoŜenie nawierzchni chodnika z kostki 
betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej, zjazdy na chodniku z kostki betonowej gr. 8 cm na 
podsypce cementowo - piaskowej i  podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm. 

Długość chodnika do przebudowy  - 0,230 km 

  

Nie przewiduje się składania ofert częściowych. 

 Nie przewiduje się moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej 

 Termin wykonania zamówienia   do 31.10.2006r. 

  
Warunkami udziału w postępowaniu są: 

1.       spełnienie warunków art.22 ust. 1 pzp, 

2.       przyjęcie terminu waŜności oferty przez 30 dni 

3.       przyjęcie wzoru umowy o roboty budowlane 

Mając na uwadze, Ŝe wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 137.000.00 euro określonej 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r, zamawiający nie korzysta z 
przysługującego mu na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” 
prawa do Ŝądania od oferentów przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 44 ustawy „Prawo zamówień 
publicznych”, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu 



  

Wadium 

Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium 

  

Zabezpieczenie wykonania robót 

Zamawiający Ŝąda wniesienia 3% wartości ceny oferty zabezpieczenia naleŜytego wykonywania robót 

  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej www.zdp-
pleszew.com.pl od dnia publikacji ogłoszenia na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień  
Publicznych  do upływu terminu składania ofert.  

SIWZ moŜna odebrać równieŜ po złoŜeniu pisemnego wniosku  o przekazanie materiałów 
przetargowych  - cena 10,00 zł . W przypadku przesłania SIWZ pocztą do ceny specyfikacji zostanie 
doliczony koszt przesyłki. 

  

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Renata Zalaszewska      tel. 062 7427 - 216 . 

  

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 

Cena ( koszt )  -  100% 

  

Termin związania z ofertą   -  30 dni 

  

Oferty naleŜy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej: "przebudowa chodnika przy drodze 
4320P Chocz - Ci świca"  w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 06.10.2006 r do godz. 1000. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06. 10.2006r. o godz. 1030 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pleszewie ul. 
Gen. Hallera 54. 

  

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

Nie przewiduje się dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 


