
 1 

Znak sprawy ZP 341-2/2007 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 
1 ZAMAWIAJ ĄCY  
1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi, do 
kontaktów: Ireneusz Smal, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, 
 tel. 077 4801471, fax 077 4801460,  
e-mail: ug@polskacerekiew.pl.  
2) Adres, pod którym moŜna uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. 1).  
3) Adres, pod którym moŜna uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. 1).  
4) Adres, na który naleŜy przesłać oferty: taki jak w pkt. 1).  
 
2. TRYB ZAMÓWIENIA 
1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  
 
3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ UMIESZCZONA JEST 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
http://www.polskacerekiew.pl. 
SIWZ dostępna jest równieŜ w siedzibie Zamawiającego pok. 11 do dnia  
28-05-2007r. do godz. 11.00.  
Cena dokumentu w postaci papierowej 10 PLN 
 
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
4.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont drogi gminnej w 
m. Polska Cerekiew – ul. Mły ńska, ul. Nowa Kolonia”  
 
4.2) Opis przedmiotu zamówienia:  
W zakres robót wchodzi:   

1. Roboty ziemne w zakresie korytowania pod nawierzchnie dróg i chodników. 
2. Uzupełnienie podbudowy pod nawierzchnie. 
3. Ustawienie krawęŜników oraz oporników. 
4. Wykonanie nawierzchni utwardzonych z betonowej kostki brukowej gr. 8,00 

cm – ok. 2 235,00 m2.  
 

Szczegółowy zakres robót zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). 
4.3) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: 
miejscowość Polska Cerekiew, gmina Polska Cerekiew.  
 
4.4) Wspólny słownik zamówień (CPV):  
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz  roboty w zakresie inŜynierii lądowej i 
wodnej  

45332000-1 Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni  
 
5. INFORMACJA O MOśLIWOŚCI ZŁOśENIA OFERTY WARIANTOWEJ 
Nie dopuszcza się złoŜenia oferty wariantowej 
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6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Do 11 tygodni od dni podpisania umowy (przewidywany czas wykonania robót od 11-
06-2007r. do 31-08-2007r.). 
 
7.  OPIS WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:   
    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią 
następujące warunki udziału w postępowaniu: 
     - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe 
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

    - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 
    - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
       
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Ŝądanych przez 
Zamawiającego będzie dokonywana poprzez sprawdzenie kompletności złoŜonych 
przez Wykonawcę oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych 
warunków. 
 
Wymagane oświadczenia i dokumenty  

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu  stosownie 
do art. 22 ust 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

b) aktualny odpis z wła ściwego rejestru albo aktualne za świadczenie o 
wpisie do ewidencji działalno ści gospodarczej , jeŜeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

c) aktualne zaświadczenie wła ściwego naczelnika urz ędu skarbowego , Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych lub  
zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

d) aktualne zaświadczenia z Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych  lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu w składkach na 
ubezpieczenie społeczne lub  zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub  rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , 

e) wykaz wykonanych w ci ągu ostatnich 5 lat  (tj. 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006) robót budowlanych  podobnych do przedmiotu zamówienia, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie 
dokumentów, potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie, 

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 
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g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 

h) Wypełniony i podpisany przez Wykonawc ę wzór umowy  wraz z kartą 
gwarancyjną. 

 
 
8. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM  
Oferent  zobowi ązany jest do wniesienia wadium w wysoko ści 3 000 zł, 
 
9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:  
Oferowana cena - 100 %  
  
10. MIEJSCE I  TERMIN SKŁADANIA OFERT:   
 
Oferty naleŜy złoŜyć w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew,  ul. Raciborska 4,  pok. nr 
16 , nie później niŜ do dnia 28 maja  2007 r. do godz. 1100 

 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja  2007 r. do godz. 1115 w siedzibie Urzędu 
Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew. pok. 3  

 
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert 
 
12. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ   
 Zamawiający  nie przewiduje moŜliwości zawarcia umowy ramowej. 
 
13.  INFORMACJA  O  ZAMIARZE  USTANOWIENIA  DYNAMIC ZNEGO 
SYSTEMU  ZAKUPÓW  WRAZ  Z  ADRESEM STRONY INTERNETO WEJ, NA 
KTÓREJ  BĘDĄ  ZAMIESZCZONE  DODATKOWE  INFORMACJE  DOTYCZ ĄCE 
DYNAMICZNEGO  SYSTEMU  ZAKUPÓW  
 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.   
 
 
14. INFORMACJA  O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTN IEJSZEJ 
OFERTY  Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ  
Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ B ĘDZIE PROWADZONA 
AUKCJA ELEKTRONICZNA    
 Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.  
  
15. INNE INFORMACJE  
ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku administracyjnym w Polskiej 
Cerekwi  oraz na stronie internetowej pod adresem: www.polskacerekiew.pl w dniu 
18.05.2007 r.                                   
                                                                                                                                     

 
                                                                                                                   

......................................                              
/podpis/ 

  
 Polska Cerekiew,  dnia 18-05-2007r.  


