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          Przyrów, 09.12.2009 
Nr PLP.341/12/09 
  
    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/12/09. Nazwa 
zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 699005S w miejscowości Przyrów – jako 
poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” 
 
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655, z p.zm) Gmina Przyrów  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
 
 I.  Nazwa  i adres zamawiającego: 
GMINA PRZYRÓW  
Ul. Częstochowska 7 
42-248 Przyrów 
www.przyrow.pl 
e-mail:zamowienia@przyrow.pl 
7:30 - 15:30  
 
II. Okre ślenie trybu zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: 
 www.przyrow.pl  
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać: w 
siedzibie Zamawiającego po uprzednim złoŜeniu wniosku, wydanie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia jest nieodpłatne. 
 
IV. Okre ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem 
informacji o moŜliwości składania ofert częściowych: 
 Przedmiot zamówienia obejmuje: 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
Przebudowę drogi gminnej w Przyrowie ul. Szkolna. Droga o szer.5,0 - 6,0m, polegającą na 
wykonaniu warstwy z asfaltobetonu o średniej gr. 4cm oraz wymianie krawęŜników i 
chodników. Chodniki o szerokości 0,8 do 2,0mb, zatoka autobusowa. Chodniki z kostki 
betonowej 6cm wibroprasowanej w kolorze szarym, podsypka cementowo -piaskowa 4cm, 
warstwa odsączająca z pospółki gr.10cm. Zjazdy – indywidualne i publiczne – kostka 
betonowa 8cm w kolorze czerwonym, podsypka cementowo-piaskowa 4cm i podbudowa z 
kruszywa frakcji 0-31,5mm grubości 20cm, zatoka autobusowa – kostka betonowa 8cm 
wibroprasowana w kolorze czerwonym, podsypka cementowo-piaskowa 4cm, podbudowa z 
kruszywa łamanego frakcji  0-31,5mm grubości 25cm. Przebudowa nie zmienia istniejącej 
niwelety drogi. Parametry drogi – droga gminna wewnętrzna, prędkość projektowana – 
Vp=40km/h, szerokość jezdni 5,0-6,0m, długość jezdni – 492,08m, powierzchnia drogi 
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2933,63m2, powierzchnia chodników – 1604,61m2, powierzchnia zjazdów – 442,96m2, 
powierzchnia zatoki- 70,70m2. 
Zabezpieczenie sieci tp rurą osłonową PCWø90mm – 503,0mb, studnie do kanalizacji 
kablowych PCW – 3 szt. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji 
Technicznej wykonania i odbioru robót.  
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych 
Wspólny Słownik Zamówień:  
45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111100-9 – roboty w zakresie burzenia 
45233200-1 – roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 
45233340-4 – fundamentowanie ścieŜek ruchu pieszego 
45233252-0 – roboty w zakresie nawierzchni ulic 
45233100-0 – roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 
45233150-5 – roboty w zakresie regulacji ruchu 
45314000-1 – instalowanie urządzeń lelekomunikacyjnych  
 
 V. Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej: 
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych   
 
VI. Termin wykonania zamówienia:  
- rozpoczęcie - w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy, 
- zakończenie całości przedmiotu zamówienia - 31.05.2010 rok  
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie 
warunków: 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
- prowadzą działalność w wymaganym zakresie minimum 1 rok,  
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych 
do wykonania zamówienia: 
- wykonali minimum 2 roboty o podobnym charakterze o wartości minimum 
   200.000,00zł kaŜda, 
- zatrudniają kierownika budowy z właściwymi uprawnieniami budowlanymi i   
  przynaleŜnością do izby, 
- zatrudniają minimum 5 pracowników fizycznych niezbędnych do wykonania zamówienia 
- posiadają lub dysponują sprzętem:  
* koparka o poj. łyŜki 0,25m3 – 1 sztuka,   
* samochód samowyładowczy – 10,0ton, 
* ładowarka o poj. łyŜki min.1,25m3 – 1 sztuka, 
* zagęszczarka wibracyjna -200kg  – 1 sztuka 
* walec statyczny samojezdny 15t – 1 sztuka, 
* rozkładarka mas bitumicznych o szer.4,0m – 1 sztuka 
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  
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1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
- zgodnie z art.24 ust.1 i 2  
 
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa 
zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 
2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień 
publicznych. 
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złoŜonych przez 
wykonawców dokumentów. 
 
VIII. Informacja na temat wadium: 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium 
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10.000,00zł (słownie 
dziesięć tysięcy złotych gr. 00).  
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Nazwa kryterium Waga   
cena 100 
   
X. Miejsce i termin składania ofert: 
 Oferty naleŜy składać do dnia 05.01.2010r do godz. 11:00  
w siedzibie zamawiającego: Gmina Przyrów 
ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów  
Pokój nr 16 - sekretariat 
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Oferty zostaną otwarte dnia: 05.01.2010r o godz.11:05 
w siedzibie zamawiającego: Gmina Przyrów 
Częstochowska 7 
42-248 Przyrów 
Pokój nr 6 – sala konferencyjna Urzędu Gminy 
 
XII. Termin zwi ązania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2010-02-04 
                            
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z 
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje 
dotyczące dynamicznego systemu zakupów 
zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów 
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona 
aukcja elektroniczna 
zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 
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XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających.  
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  
238005-2009 z dnia 09.12.2009 
 
BIP 
Tablica ogłoszeń wm. 
a/a 
 


