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Zamawiający 
WÓJT GMINY PRZYRÓW  
UL.CZĘSTOCHOWSKA 7,  42-248 Przyrów  
TEL. (034) 35-54-120 - 123 
FAX (034) 35 -54 – 120 w.21 
E-MAIL: zamowienia@przyrow.pl  
 

                     OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY  
 
I. RODZAJ ZAMÓWIENIA  
roboty budowlane.  
 
II. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  
powyżej 60.000 EURO.  
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Przebudowa płyty Rynku w Przyrowie 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
- roboty rozbiórkowe - rozebranie chodników, krawężników, obrzeży trawnikowych, 
rozbiórka   nawierzchni  asfaltowej, 
- roboty instalacyjne wod.kan., i elektryczne - przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, 
odwodnienie płyty Rynku, wymiana studzienek kanalizacji sanitarnej, instalacja 
elektryczna zasilania punktów i elementów zabudowy, 
- ukształtowanie terenu - roboty ziemne, nawierzchnie z kostki i bruku, krawężniki i 
obrzeża, trawniki,  
- elementy wyposażenia małej architektury - obudowa studni, zadaszenie przystanku 
autobusowego, ławki, stoliki, słupki zabezpieczenia przed wjazdem, pojemniki na 
odpady, stojaki na rowery, maszt flagowy, gablota informacyjna, słup ogłoszeniowy, 
obudowa ozdobna pompy. 
Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru stanowiącego załącznik do niniejszej 
specyfikacji. 
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 oraz 
spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także 
dodatkowe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
V. OFERTY CZĘŚCIOWE  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
 
VI. OFERTY WARIANTOWE  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
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VII. WARUNKI UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA ORAZ DODATKOWYCH WYJAŚNIEŃ; 
 - dostępne do 23.05.2006r. 
w siedzibie zamawiającego, pokój nr 9, w godzinach 7:30 – 15:30, cena – 30,50 zł. 
 
VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
- rozpoczęcie – w ciągu 3 dni od podpisania umowy 
- zakończenie – 31.10.2006r.  
 
IX. KRYTERIUM OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 
 - cena 100%. 
 
X. WADIUM 
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 20.000,00 zł.  
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 16 (sekretariat) do dnia 
30.05.2006r. do godziny 11:00. 
 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:  
oferty będą otwierane w dniu 30.05.2006r. o godzinie 11:05  w sali konferencyjnej, pokój 
nr 6 w siedzibie zamawiającego.  
 
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
- 60 dni  
 
XIV. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI 
 - Maria Szymonik, pokój nr 9, tel. (034) 35 54 120 w.34 w godzinach od 7:30 do 15:30. 
e-mail: zamowienia@przyrow.pl  
 
XV. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZOSTAŁO PRZEKAZANE PREZESOWI 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
W dniu  24.03.2006 roku. 
 
XVI. ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE 
ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona 
dziedzictwa Kulturowego”. Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”.  
 
Przyrów,  dnia 03.04.2006r. 
 
 
 


