
Ogłoszenie o zamówieniu  -  Iłowa ,     dnia  08.08.2006r

1. Zamawiający:
Gmina Iłowa 
reprezentowana przez Pana Aleksandra Janusa – burmistrza Iłowej
adres : ul. Żeromskiego 27
68-120 Iłowa
Tel. (068) 3681400 ; fax. (068) 3681401
e-mail :ilowa @ilowa.pl
województwo : lubuskie

2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro
3. Tryb postepowania : przetarg nieograniczony – art. 39 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych 
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie 

internetowej Zamawiającego   - www.ilowa.pl
Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u Pana Józefa 
Chudoby- Urząd Miejski Iłowa , w godz. 8.00 do 14.00.

5. Przedmiot zamówienia
Określenie wg  Wspólnego Słownika Zamówień : 45233120-6; 452331251;
45233127-5; 45233220-7; 45330000-9; 45232410-9
Przebudowa drogi gminnej- ul. Ogrodowa w Iłowej
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zakresie : 
- droga nr 1 na odcinku L= km 0+000 do 0+ 061,00
- droga nr 2 na odcinku L= km 0+000 do 0+ 097,50
Technologia robót : podbudowa pod drogę z kamienia łamanego , nawierzchnia z 
kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo – piaskowej.
Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej
Odwodnienie w postaci ścieków betonowych i wpustów , z odprowadzeniem do 
kanalizacji deszczowej.
Dokładny zakres i opis technologii wykonania robót zawarty jest w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 

6. Termin wykonania zamówienia – 6 tygodni od daty przekazania placu budowy
7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków.
W przetargu mogą brać udział wykonawcy , którzy spełniają następujące warunki oraz 
złożą wymagane oświadczenia i dokumenty :
a) posiadają uprawnienia do działalności zgodnie z ustawą o swobodzie działalności 
gospodarczej ,co potwierdzą zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej lub wypisie z KRS
b) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
 i wykonali przynajmniej 3 roboty odpowiadające przedmiotowi zamówieniai wartości 
nie mniejszej niż 100 000 zł każda, co potwierdzą odpowiednimi dokumentami 
stwierdzającymi ich należyte wykonanie
c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
t.j. dysponują osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje zawodowe do 
kierowania i wykonania zamówienia , co potwierdzą kserokopiami uprawnień 
budowlanych i przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

http://www.ilowa.pl/


d) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 , co potwierdzą własnym 
oświadczeniem

       9.  Wadium 
            Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
     10 . Kryteria oceny ofert : 
            Cena wykonania zamówienia  -  100%

11. Oferty należy składać do dnia 18.08.2006 r do godz. 12.00, w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego , I piętro

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08,2006 r o godz. 12.15 , pokój nr 14 UM Iłowa
13. Termin związania ofertą  - 30 dni licząc od dnia składania ofert
14. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej
15. Przekazywanie zapytań , zawiadomień, oświadczeń, wniosków i protestów może się 

odbywać w formie faxu .

Załączniki : 
                  ● SIWZ. Doc.( do pobrania )
                  ● ST Doc.      ( do pobrania )

http://www.ilowa.info.pl/zalaczniki/381/SIWZ-Ogrodowa_w_Ilowej_2006r.pdf
http://www.ilowa.info.pl/zalaczniki/381/ST-Ogrodowa_w_Ilowej_2006.pdf

