ZP 341/03/11

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późno zamianami) ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, na:

"Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, BrOssow,
Carmzow-Wallmow, SChenkenberg, Schónfeld,
Mescherin, AngermOnde, Schwedt n.
Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój etap ścieżka rowerowa Pargowo - granica państwa."
(Kod CPV: 45233120-6
Roboty budowlane w zakresie budowy dróg,
zakresie ścieżek rowerowych)

45233162-2

Roboty budowlane w

I. Nazwa (firma) i adres zamawiajacego:

GMINA KOŁBASKOWO
72-001 Kołbaskowo 106
Strona www: www.bip.kolbaskowo.pl
E-mail: biuro@kolbaskowo.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 do 17.00, wtorek-piątek: 8.00 do 15.00
II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
III. Adres strony internetowej. na której zamieszczona
warunków zamówienia: www.bip.kolbaskowo.pl

będzie specyfikacja

istotnych

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w
siedzibie Zamawiającego pokój nr: 19 po wcześniejszym wystąpieniu z pisemnym wnioskiem o
jej wydanie. Uzyskanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie nie jest odpłatne.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

URZĄD GMINY
72"001 Kołbaskowo
tel. 091 311··95-21

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej Pargowo - granica państwa
składającej się z:
Zadanie I: budowa ścieżki rowerowej od 0+000 km do 1+ 152 km,
Zadanie II: budowa ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni bitumicznej od 1+ 152 km do 1+995
km.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
kod CPV: 45233120-6 Roboty budowlane w zakresie budowy
Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych.

V. Wspólny Słownik Zamówień:

dróg,

45233162-2

VI. Informacja

o możliwości

złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania

zamówienia:

Termin wykonywania zamówienia do 30 października
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu
spełniania tych warunków:

2011r.

oraz opis sposobu dokonywania

oceny

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych
podmiotówi. do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia,
1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.5. złożą właściwe dokumenty określone w SIWZ.
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 Prawa zamówień
publicznych.
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia
uczciwej konkurencji.
2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień
publicznych.
2.6 nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
3.1 jest niezgodnąz ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
.
3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
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nieuczciwej konkurencji
3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
3.5 zawiera błędy w obliczeniu ceny
3.6 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki o której mowa wart. 87 ust. 2 pkt. 3
3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
IX. Informacja

na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 30.000,- zł.
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium: cena 100%
XI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 25.02.2011 r. do godz. 10.45
w siedzibie zamawiającego GMINA KOŁBASKOWO
72-001 Kołbaskowo 106, Pok. Nr 23/sekretariatl
XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 25.02.2011 r. do godz. 11.00
w siedzibie zamawiającego GMINA KOŁBASKOWO
72-001 Kołbaskowo 106, Pok. Nr 8 /sala konferencyjna!
XIII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
XIV. Informacje

o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

xv. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem
strony internetowej, na której bedą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
XVI. Informacje o przewidywanym wyborze naj korzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.
XVII. Termin zamieszczenia

ogłoszenia

o zamówieniu

w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publiczn ch Nr 37263 2011 dnia 02 lutego 2011 r.

Kołbaskowo, dn. 02.02.2011 r.
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