OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZDP – 343-6/07
Zarzšd 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 pó�. zm.) na:

„wykonanie nowej nawierzchni – nakładki na drodze nr 4340P Bogusławice Bogusław”

Kod CPV 45.23.31.20 -6 45.23.32.20-7

Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych numer
125598-2007 ; data zamieszczenia 24.07.2007r

Okre�lenie przedmiotu zamówienia : prace polegać będš na wykarczowaniu krzewów rosnšcych w
skrajni drogi, wykonanie poszerzenia , wykonanie wyrównania profilu masš mineralno - asfaltowš,
wykonanie nowej nawierzchni w-wa ścieralna gr. 3,5 cm oraz formowanie i zagęszczanie poboczy.
Wartość szacunkowa mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Zamawiajšcy nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Nie przewiduje się moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej

Termin wykonania zamówienia - 15.10.2007r

Warunkami udziału w postępowaniu są:
Spełnienie warunków art.22 ust.1 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r Nr 19 poz.177 z
pó�n. zm.),wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat robót związanych z budową nawierzchni dróg o
wartości co najmniej 200.000,00 zł, wniesienie wymaganego wadium, przyjęcie terminu waŜności
oferty przez 30 dni, przyjęcie wzoru umowy na roboty budowlane.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony i podpisany formularz
ofertowy, wypełniony i podpisany ślepy kosztorys, oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy Pzp,
właściwe uprawnienie zawodowe osoby proponowanej na kierownika robót - oryginał lub
potwierdzona przez osobę uprawnioną kopia, waŜne zaświadczenie ( osoby proponowanej na
kierownika robót) potwierdzające członkostwo w PIIB ( oryginał lub kopia), wykaz niezbędnego
sprzętu do wykonania zamówienia, wykaz wykonanych w okresie 3 lat robót odpowiadającym swoim
rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, aktualny odpis z właściwego rejestru albo
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika US oraz właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu z opłaceniem podatków
lub składek, dowód wniesienia wadium, oświadczenie o waŜności oferty przez 30 dni, oświadczenie
o przyjęciu wzoru umowy.

Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w kwocie : 3000,00 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej www.zdppleszew.com.pl od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym do upływu terminu składania
ofert.
SIWZ moŜna odebrać równieŜ po złoŜeniu pisemnego wniosku o przekazanie materiałów
przetargowych - cena 20,00 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: „ wykonanie nowej nawierzchni –
nakładki na drodze nr 4340P Bogusławice - Bogusław” w siedzibie zamawiającego w terminie do
00
30
dnia 14.08.2007 r do godz. 10 . Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.08.2007r. o godz. 10 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.

