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O G Ł O S Z E N I E 

 
1. Wójt Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów ogłasza przetarg nieograniczony na 

zadanie: „Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. 

Klapacz  przy gimnazjum w Starych Siołkowicach”  
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych.. 
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej 

www.bip.popielow.pl  

 Opis przedmiot zamówienia: Wspólny Słownik Zamówienia Kod CPV 45233222-1. 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi 

 powiatowej ul. Klapacz  przy gimnazjum w Starych Siołkowicach. Zatoka wykonana 

 zostanie z płyt  ażurowych o wymiarach 50/50/7 na powierzchni 124 m
2
 oraz kostki 

 brukowej betonowej gr. 8 cm na powierzchni 666 m
2
. Warstwy podbudowy: 10 cm w-

 wa odsączająca, 790m
2
; w-wa dolna podbudowy 15 cm kruszywo łamane – 

 790m
2
,w-wa górna podbudowy 8 cm kruszywo łamane – 790 m

2
.  

 Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na powierzchni 86 m
2
 – kostka 

 czerwona; 86 m
2
 – kostka szara; podbudowa z kruszywa łamanego w-wa dolana gr. 20 

 cm 172 m
2
; w-wa górna kruszywo łamane 15 cm – 172 m

2
. 

 Kanalizacja deszczowa z rur PCV fi 400 mm – 45,2 mb, studzienki ściekowe 2 szt.  fi 

 500 mm wraz z osadnikiem. 
 Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. 

5. Termin wykonania zamówienia: 31.08.2007r. 

6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 

zamówienie zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają 

wymogi podmiotowe oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są przedłożenia następujących dokumentów: 

 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie 

 do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

 rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 

 wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 Oświadczenie Wykonawcy, iż nie zalega z opłaceniem podatków, opłat lub 

 zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie, lub 

 rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

 Naczelnika Urzędu Skarbowego.   

 Oświadczenie Wykonawcy, iż nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na 

 ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

 prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

 wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.    

 Doświadczenie zawodowe –  sporządzenia i załączenie do oferty wykazu 

 wykonanych w ciągu ostatnich pięciu minimum dwóch robót budowlanych – (zatoki 

 autobusowe lub chodniki lub parkingi – o podobnym zakresie powierzchniowym i 

 cenowym). Z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

 dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie 
7. Wadium – nie dotyczy 

8. Kryterium oceny ofert: cena 100% 



9. a/   Miejsce składania ofert, siedziba zamawiającego:  

Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13 46-090 Popielów,  

Kancelaria Wójta I piętro  

b/   Termin składania ofert: 10.08.2007 godzina.9
00

  

 c/  Data , godzina i miejsce otwarcia ofert: 10.08.2007 godzina 9
15

 Samorządowe Centrum 

 Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie ul. Powstańców 34 w sali Gminnej 

 Biblioteki I piętro . 
10. Termin związania z ofertą 30 dni ostatecznego terminu składania ofert. 

11. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy 

12. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony 

internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów – nie dotyczy 

13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja 

elektroniczna – nie dotyczy 

14.  Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

Robert Radomski tel. 0 77 4275839  

Mateusz Macioszek tel. 0 77 4275827 

 

 

 

 

 

          

 


