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                                 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
                                                robota budowlana   
 
nazwa zamówienia: 
"Przebudowa płyty Rynku w Przyrowie" 
1) Nazwa  i adres zamawiającego: 
GMINA PRZYRÓW 
ul. Częstochowska 7  
42-248 Przyrów 
Strona WWW przyrow.pl  
E-mail zamowienia@przyrow.pl  
Godziny urzędowania - 7:30 do 15:30  
2) Określenie trybu zamówienia: 
       przetarg nieograniczony 
3)   Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:    
      Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych 
      warunków zamówienia: www.przyrow.pl   lub do odbioru w siedzibie Zamawiającego   
      SIWZ  jest nieodpłatna.   
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o     
     możliwości składania ofert częściowych: 
     Zakres zamówienia obejmuje:   
     -  roboty rozbiórkowe: rozebranie chodników, krawężników, obrzeży trawnikowych,   
        rozbiórka  nawierzchni  asfaltowej i roboty ziemne, 
     -  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 i siedziska granitowe, słupki zabezpieczenia przed wjazdem,   
      pojemniki na odpady, stojaki na rowery, maszt flagowy, gablota informacyjna, słup   
      ogłoszeniowy, obudowa ozdobna pompy wodociągowej /hydrantów/. 
Wspólny Słownik Zamówień:  
- CPV  45233222-1  roboty w zakresie chodników 
- CPV  45232460-4  roboty sanitarne 
- CPV  45231400-9  roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
- CPV  45453100-8  roboty renowacyjne 
- CPV  45213311-6  przystanki autobusowe 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
6) Termin wykonania zamówienia:  
     - rozpoczęcie - w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy, 
     - zakończenie - 31.10.2006r  
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: 
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;     



2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;     
3.Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia;   
4.Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.   
8) Informacja na temat wadium: 
   20.000,00zł 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
--------------------------------------------------------------------------- 
| Nazwa kryterium                                                |Waga    | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|cena                                                            |100     | 
--------------------------------------------------------------------------- 
10) miejsce i termin składania ofert: 
     w siedzibie zamawiającego 
    GMINA PRZYRÓW 
    ul. Częstochowska 7 
    42-248 Przyrów 
    Pokój nr - 16 
   do dnia 2006-07-06 do godz. 11:00  
11) miejsce i termin otwarcia ofert: 
    w siedzibie zamawiającego GMINA PRZYRÓW 
     ul. Częstochowska 7 
    42-248 Przyrów 
    Pokój nr 6 - sala konferencyjna 
     dnia 2006.07.06 o godz. 11:05.                           
12) termin związania ofertą 
       okres 30 dni , tj. do dnia 2006-08-07                            
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
                 nie dotyczy 
14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem    
      strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące   
      dynamicznego systemu zakupów  
                   nie dotyczy 
15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  
      elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja  
      elektroniczna 
                    nie dotyczy. 
16)  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”.  
 
 
 


