
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI POWYŻEJ 60 000 EURO Nr spr. 341/10/07
 
Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej w Słupnie   (droga krajowa nr 62)
Zamawiający – Gmina Słupno, 09-472 Słupno, ul. Miszewska 8a, tel 024 267 95 74, fax 024 261 95 38 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej:  www.ugslupno.bip.org.pl,, 
może być przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, który można złożyć u Zamawiającego osobiście, przesłać pocztą, faksem 
na nr (024 261 95 38), cena SIWZ - 30 zł.
2. Przedmiotem zamówienia jest: 
- budowa chodnika ze ścieżką rowerową od ul Sosnowej do ul. Miszewskiej km 126+220 – km 126+690 tj o dł 470mb i szer. 
2,50m z przebudowa zjazdów i wykonaniem skrzyżowania ul. Wrzosowej
-  budowa chodnika od ul  Wrzosowej  do ul.  Młynarskiej  km 126+492 –  km 127+735 tj  o  dł  1243mb i  szer.  1,50m z 
przebudowa wjazdów, odtworzeniem rowów, regulacja poboczy 
oraz robót towarzyszących, koniecznych do należytego wykonania zamówienia.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV:  45233161-5 ścieżki piesze, 45233162-2 ścieżki rowerowe, 
roboty uzupełniające: 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Termin realizacji zamówienia pożądany: do dnia 30.09.2007r.
4. Okres wymaganej gwarancji – minimum 36 miesięcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.
9. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:
1) formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1,
2) oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawione  nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4)  wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji 
zawodowych - wykształcenia i uprawnień. Dla Kierownika budowy należy załączyć uprawnienia niezbędne do wykonania 
przedmiotu  zamówienia  wymagane  przepisami  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane  oraz  zaświadczenie 
potwierdzające przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – załącznik nr 3, 
5)  informacje  o  robotach  budowlanych  (co  najmniej  dwóch)  odpowiadających  swoim  rodzajem  i  wartością  robotom 
stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych w ostatnich 5 latach, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, 
z  podaniem  ich  wartości  oraz  daty  i  miejsca  wykonania  –  załącznik  nr  4,  wraz  z  załączeniem  dokumentów 
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, 
6) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do podpisywania oferty, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych 
dokumentów rejestrowych,
7) kosztorysy ofertowe.
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonych za zgodność przez 
osobę /osoby/ uprawnioną/e/ do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:
a) warunek określony w pkt.2), pkt.3) i pkt.6) spełnia każdy z Wykonawców,
b) warunek określony w pkt.4), pkt.5) i pkt.7) spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.
Ocena  spełniania  warunków,  wymaganych  od  Wykonawców,  zostanie  dokonana  w  systemie  „spełnia/  nie  spełnia'',  na 
podstawie załączonych dokumentów.
10. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Słupno, ul. Miszewska 8a, Słupno, pok nr 11- Sekretariat, do dnia: 2007-06-11  do godz. 10:00.
11. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Urząd Gminy Słupno, ul. Miszewska 8a, Słupno, pokój nr 10 w dniu: 2007-06-11 o godz: 10:15

12. Kryteria wyboru: Cena 100 %
13. Wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium
14.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy:  Zamawiający  będzie  żądał  wniesienia  zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy, w wysokości 5% całkowitej ceny ofertowej.
15. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
16. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert.
17.  Osoba  uprawniona  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami  -  Krzysztofa  Barszczewska,  Paweł  Bobrowski  
tel. 024 267 95 74 – Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
18. Ogłoszenie przekazano do Prezesa UZP w dniu 08.05.2007r

http://www.ugslupno.bip.org.pl/

