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O G Ł O S Z E N I E  

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM 
 
 

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

pn.: „Remont i odtworzenie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Popielów” 

 

 
1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.) 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej 

www.bip.popielow.pl, oraz do nabycia w siedzibie zamawiającego. 

3. Przedmiotem zamówienia jest  

Przedmiotem zamówienia są roboty konserwacyjne i odtworzeniowe urządzeń melioracji 

szczegółowych na terenie Gminy Popielów, oznaczonych symbolami: 

Stare Siołkowice: R-BR-10, R-10-1 

Popielów: R-K-1, R-K-1-5, R-K-1-8, R-Z-4-1, R-Z-4, Rowy wzdłuż ul. Błonie i ul. Chopina 

Stare Kolnie: R-B-1, R-1-5, R-1-2, R-4-1-1 

Rybna: R-0-1-26, R-0-1-18 

Karłowice: R-1-3 

Zakres rzeczowy zadania przedstawia  załącznik nr 6 specyfikacji - przedmiar robót 
4. Wspólny Słownik Zamówienia Kod CPV: 45.24.64.00-7, 45.24.70.00-0 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

6. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2009 r. 

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 

1 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.  

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od 
Wykonawców złożenia łącznie z formularzem ofertowym poniższych załączników i oświadczeń: 

1. 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających 

odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 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 – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. udokumentowania wykonania, w ciągu ostatnich dwóch lat, co najmniej jednej roboty o charakterze 

porównywalnym z niniejszym zamówieniem,  

Dodatkowo Wykonawcy są zobowiązani do dołączenia do oferty: 
a) wypełnionego formularza ofertowego  

b) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy – wg druku 

Zamawiającego; 

c) pełnomocnictwa do podpisania oferty ( w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik) 



d) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 

zamówienia – tylko w przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie nie dysponuje osobami, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

e) kosztorysu ofertowego 

f) dowodu wpłaty wadium 

Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie przedstawionych dokumentów na 

zasadzie: spełnia / nie spełnia. 

8. Kryterium oceny ofert: Cena – 100 % 

9. Miejsce składania ofert, siedziba zamawiającego:  
Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13 46-090 Popielów, Kancelaria Wójta I piętro 

Termin składania ofert: 02.10.2009 r. godzina.9
45

  

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 02.10.2009r. godzina 10
00

, Urzędu Gminy w Popielowie, 

ul. Opolska 13, Popielów, Sala konferencyjno – szkoleniowa (pok. Nr 26) I piętro . 

10. Termin związania z ofertą 30 dni od 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. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust.1 pkt 6 ustawy 

15. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

Pan Mateusz Macioszek - tel. 077  4275851 

16. Zgodnie z art. 42 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych specyfikacja istotnych  warunków 

zamówienia będzie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.popielow.pl 

po opublikowaniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Opłata za specyfikację: 20,00 zł 

Opłata dotyczy wykonawców, którzy odbiorą specyfikację osobiście w Urzędzie Gminy w Popielowie 

przy ul. Opolskiej 13, pok. Nr 12 (opłatę należy dokonać w kasie zamawiającego) lub złożą wniosek 

o przesłanie jej za zaliczeniem pocztowym. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: MK 


