
ZW.341-8/06

                                                                                                                         Jodłowa, 2006-09-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Konserwacja drogi rolniczej położonej w Dębowej - Gmina Jodłowa

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Jodłowa
woj.Podkarpackie 
39-225 Jodłowa
www.ugjodlowa.itl.pl/bip 

 
Godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku od godziny 8.00-15.00
Telefon/fax : 014 6833044 / 014 6833053 

2) Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu: nieograniczonego o wartości: 
poniżej 60 000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art.  10 ust 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. zm).

3)  Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
      Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków   
      zamówienia: www.ugjodlowa.itl.pl/bip 
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości   
    składania ofert częściowych:
    Przedmiotem zamówienia jest :
    Wykonanie konserwacji drogi rolniczej położonej w Dębowej – Gmina Jodłowa

    Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:  45233140-2

    Szczegółowy zakres zawiera:
    Przedmiar robót oraz szczegółowa specyfikacja techniczna .

    Wymagania stawiane Wykonawcy:

    1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi   
        opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
    2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 
    3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z   
        ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 
    4.Określenie przez  Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych 
       dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
    5.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas   
       wykonywania przedmiotu zamówienia. 
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia: 2006.10.31 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków:



      1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
   1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy   
            nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
   1.2  Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami 
          zdolnymi do wykonania zamówienia 
   1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
   1.4  Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.   

      2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

         Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

      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.Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24
         ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 
      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, 
      4.Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 
      5.Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów    
         potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 
 
     3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

     1. niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
     2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej   
         konkurencji. 
     3. wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania  
         ofert,
     4. zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88,   
         lub błędy w obliczeniu ceny, 
     5. który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki   
         rachunkowej w obliczeniu ceny, 
     6. nieważnej na podstawie odrębnych przepisów. 
 
8) Informacja na temat wadium:
    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium                                                |Waga    |
---------------------------------------------------------------------------
|cena  
                                                                               |100     |
                                            
---------------------------------------------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert:

      w siedzibie zamawiającego
      Urząd  Gminy Jodłowa
      woj. podkarpackie
      39-225 Jodłowa
      Pokój nr 10
 
      do dnia 2006-09-25 do godz. 8.30 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

      w siedzibie zamawiającego



      Urząd Gminy Jodłowa
      woj. podkarpackie
      39-225 Jodłowa
      Pokój nr 15

      dnia 2006.09.25r. o godz. 9.00.
                          
12) termin związania ofertą

      30 dni od upływu terminu składania ofert
                           
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

     Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony   
      internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu  
      zakupów 

     Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 
      wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
      
      Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

                                                                                                Wójt Gminy Jodłowa
                                                                                                           mgr Władysław Kita
                                                                            ____________________________________
                                                                                                Nazwa zamawiającego


