OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Kowarach
58-530 Kowary woj. dolnośląskie
ul. 1-go Maja 1a
tel. /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173
ogłasza przetarg nieograniczony w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień
Publicznych /Dz.U. Z 2006r nr 164 poz. 1163 /, w celu wyłonienia Wykonawcy na zadanie
pn.: „Remont infrastruktury drogowej / nawierzchni/ ulicy Krokusowej w Kowarach”usuwanie skutków powodzi.
kod CPV
45.23.32.23-8 wymiana nawierzchni drogi
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2007r
Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Remont
infrastruktury drogowej / nawierzchni/ ulicy Krokusowej w Kowarach”- usuwanie
skutków powodzi.
Zamówienie dotyczy ulicy Krokusowej o długości ok. 130,00 mb.
Dla powyższego ciągu komunikacyjnego o charakterze pieszo-jezdnym należy:
– wykonać nową nawierzchnię z kostki betonowej,
– wykonać odwodnienie nowo wykonanej nawierzchni,
– wykonać ewentualną przebudowę podziemnych sieci,
– wykonać oznakowanie drogi,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania tego zadania.
2. Posiadanie uprawnień do wykonywania czynności opisanych w przedmiocie
zamówienia.
3.Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
a) wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ,
co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem był remont nawierzchni
drogowej , o wartości nie niższej niż cena zaoferowana w niniejszym
postępowaniu;
4.Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
5.Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ust. 1 i ust. 2 PZP.
Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny
spełnienia warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia”.Nie

spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający nie żąda od Wykonawców ubiegających sie o udziale niniejszego
zamówienia wniesienia wadium.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej
www.kowary.pl
Specyfikację można także uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 6 /parter w
budynku głównym/.
Szczegółowych informacji udziela pracownik upoważniony do kontaktu z Wykonawcami
Pani Paulina Gierałt te. /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173, pok. nr 6 /parter budynku
głównego/ w godz. 800 – 1500 w dni robocze.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „ Remont infrastruktury drogowej /
nawierzchni/ ulicy Krokusowej w Kowarach”- usuwanie skutków powodzi, należy
złożyć w terminie do 10.08.2007 r do godz. 950 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie
/pok. 12, I piętro/
Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena oferowana za zakres prac opisanego
przedmiotu zamówienia.
Sesja otwarcia ofert będzie miała miejsce w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej
/pok. 13, I piętro/ o godz. 1000 w dniu 10.08. 2007r
Termin związania z ofertą upływa w dniu 10 września 2007r

