
Gmina Grodzisko Dolne  

   

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

Nazwa i adres Zamawiającego:  Gmina Grodzisko Dolne 

37-306 Grodzisko Dolne 

tel.(0-17) 24 36 003 

www.bip.grodziskodolne.pl 

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony- poniżej kwoty  5 186 TYS. EURO 

 

Adres strony internetowej na której jest zamieszczona specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.grodziskodolne.pl 

 

Przedmiot i zakres zamówienia: 

Remont chodnika na terenie gminy Grodzisko Dolne-III etap.   
 

Zakres robót przy realizacji zamówienia obejmuje wykonanie: 

Remont chodnika na terenie gminy Grodzisko Dolne-III etap.   

 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót. Zamawiający dopuszcza możliwość 

zastosowania materiałów i rozwiązań technologicznych o takich samych parametrach lub nie 

gorszych niż podane w przedmiarze robót . 

  

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa w art.67 ust.1 

punkt 6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych . 

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 

Termin wykonania zamówienia:  do 30.10.2015 r. 

Opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki  opisane w art. 22 ust 1 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych , dotyczące : 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej 

przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zamawiający uzna, że 

wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia , jeżeli w okresie 

ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwie 

roboty o podobnym charakterze i wartości nie mniejszej niż  10 000 PLN brutto każda, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ,wraz  z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone.   
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c) sytuacji ekonomicznej i finansowej ; Zamawiający uzna że wykonawca spełnia warunek 

dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże ,że:  

 posiada środki finansowe wystarczające do realizacji zamówienia lub zdolność 

kredytową w kwocie co najmniej 10 000 PLN. 

 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę  nie mniejszą niż  10 000 PLN 

2) Sposób dokonania oceny spełniania wymaganych warunków: 

 przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą 

„ spełnia  albo nie spełnia „. 

 niespełnienie chociażby jednego warunku będzie skutkować wykluczeniem z postępowania: 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą . 

Informacja na temat wadium:  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

Kryteria oceny ofert:  

1) cena ( waga 95% )  

2) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane ( waga 5% ) – nie krótszy niż 3 lata, nie 

dłuższy niż 5 lat (Wymagany minimalny okres gwarancji to 3 lata) 

Miejsce i termin składania ofert: 

Urząd Gminy Grodzisko Dolne, pok. nr 1, 37-306 Grodzisko Dolne 

 Termin składania ofert:  21 września  2015 r. do godz. 10:00 

 

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy 

ramowej. 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie zamierza 

ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w wersji 

papierowej można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – budynek Urzędu Gminy, pokój nr 

12 lub otrzymać drogą pocztową po przesłaniu wniosku  o wydanie Specyfikacji z podaniem numeru 

NIP wraz z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Formularz SWIZ 

można również pobrać ze strony internetowej www.bip.grodziskodolne.pl  

Opłata za specyfikację pokrywająca koszty wydruku i przesłania wynosi 10,00 zł ( opłata zawiera 

podatek VAT)  Wpłaty można dokonać osobiście w kasie Urzędu Gminy Grodzisko Dolne w 

godzinach 7.30 –15.00 lub przelewem w terminie 7 dni od otrzymania faktury VAT na rachunek 

Zamawiającego  64 9187 1024 2003 2000 1270 0001 Bank Spółdzielczy w Leżajsku Oddział w 

Grodzisku Dolnym . Pracownik  uprawniony do kontaktu z wykonawcami – Franciszek Krajewski      

tel. (017) 243-60-03 wew. 222 

 

                       ZATWIERDZAM  

            

              ……………………………………… 

Ogłoszenie zostało zatwierdzone do publikacji przez Wójta Gminy w dniu  04.09.2015 
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