
Gmina   Poczesna
ul. Wolności 2, 42-262  Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116    Fax: (034) 32-74-116 wew. 48
e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna, dnia 12.09.2008r.
Nr 3410/10/08

Ogłoszenie o zamówieniu

Wójt Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna woj. Śląskie, tel. (0-34) 32-74-116, fax. (0-
34)  32-74-126 wew. 48,  e-mail:  przetargi@poczesna.com.pl  prowadzi  postępowanie  o udzielenie 
zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na przebudowę  układu 
komunikacyjnego w Hucie Starej B- etap I.

Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie  przebudowy dróg,  chodników i  placów postojowych  w 
Osiedlu Huta Stara B na terenie Gminy Poczesna – etap I.

Wspólny Słownik Zamówień:   45.23.32.52-0
45.23.32.22-1

Termin realizacji zadania :  do 29.05.2009r.

Materiały  przetargowe  dostępne  są  w  siedzibie  Zamawiającego  oraz  na  stronie  internetowej 
http://bip.poczesna.akcessnet.net

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Andrzej Lech– Z-ca Wójta , tel. 32-63-016  w godz.  8oo – 
12oo, pok. nr 15. e-mail: przetargi@poczesna.com.pl  .

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. 28.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych

Termin składania ofert upływa dnia   - 06.10.2008r. o godz.    930

Otwarcie kopert nastąpi dnia              - 06.10.2008r. o godz.   1000

w siedzibie Zamawiającego.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od powyższego terminu.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000 zł.

W przetargu  mogą  wziąć  udział  wykonawcy  niepodlegający  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  i 
spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1 ÷ 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy 
wykażą się referencjami robót budowlanych odpowiadających profilowi zamówienia prowadzonych w 
ciągu ostatnich  pięciu  lat,  a  w przypadku gdy okres  działalności  jest  krótszy – w tym okresie,  o 
zakresie  porównywalnym  z  zamówieniem.  Oferty  niespełniające  powyższych  warunków  oraz 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaną odrzucone.

Wykonawcy mają dostarczyć:  -   oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  o 
których mowa w art.  22 ust.  1 pkt  1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,  - oświadczenie o 
niepodleganiu  wykluczeniu  z  postępowania  na  podst.  art.  24  ustawy,  -  aktualny wypis  z  rejestru 
przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadającej 
profilowi zamówienia, - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie,  robót budowlanych odpowiadających profilowi zamówienia 
z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  oraz  załączenie  dokumentów 
potwierdzających,  że  roboty  te  zostały  wykonane  z  należytą  starannością,  -  wykaz  personelu 
wykonującego  przedmiot  zamówienia  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  wymagane 
kwalifikacje, -dowód wniesienia wadium.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
 cena                                         - 100 %
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