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Turawa, 05-06-2007r. 

BRVII/341-11/07       
 
 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem 
jest: 
 
„Remont drogi gminnej – ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina 
Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej”. 
 
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
                   
                  Gmina Turawa 
 46-045 TURAWA,     ul. Opolska 39c 
telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 
fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl 
 
Godziny urzędowania: pn : 8:00 - 16:00, wt. - pt : 7:00 - 15:00  
tel. (077)4212109 / fax (077)4212073   
 
 
2) Określenie trybu zamówienia: 
przetarg nieograniczony do 60.000 Euro. 
 
 
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych    
    warunków zamówienia: 
www.bip.turawa.pl            (podstrona: przetargi – specyfikacje, dokumenty) 
 
Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże SIWZ za cenę 15 zł (netto), 
 
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem 
informacji o możliwości składania ofert częściowych 
Przedmiotem zamówienia jest: 
„Remont drogi gminnej – ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa 
wraz z włączeniem do drogi powiatowej”. 
 
Długość ulicy objętej remontem wynosi 715 mb.  
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz jego parametry techniczne 
przedstawione zostały w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i w Specyfikacjach 
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Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik nr 7, 8 i 9 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowo – techniczną. 
 
kod CPV 
45233140-2 Roboty drogowe 
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
 
5) Oferty wariantowe: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
 
6) Termin wykonania zamówienia: 
1 miesiąc od dnia podpisania umowy. 
 
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - dokument stwierdzający, że 
osoby, które będą pełnić funkcje techniczne, posiadają wymagane uprawnienia 
budowlane - kierownik budowy winien wykazać się uprawnieniami budowlanymi w 
zakresie wykonywanych robót i należeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

2) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  - oświadczenie kierownika budowy, że 
będzie pełnił funkcję kierownika budowy, wykaz osób odpowiedzialnych za realizację 
zamówienia, wykaz podmiotów (podwykonawców) uczestniczących w realizacji 
zamówienia wraz z deklaracją realizacji przez podwykonawcę zadań zleconych w 
danym zakresie, wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, 
jakimi dysponuje wykonawca. 

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
– oświadczenie wykonawcy. 

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – oświadczenie 
wykonawcy. 

5) Posiadają firmę i doświadczenie wymagane przy realizacji tego zadania potwierdzone 
dokumentami - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6) Okres gwarancji na wykonane zadanie 24 miesiące – oświadczenie wykonawcy. 
7) Wykonanie min. dwóch porównywalnych zadań jak w tym przetargu w ciągu ostatnich 

dwóch lat licząc od dnia składania ofert wraz z referencjami podpisanymi przez  danego 
Zamawiającego. 

 
 
8) Informacja na temat wadium: 
Wadium wynosi 2.500 PLN, uiszczane w formach dopuszczonych przez ustawę Prawo 
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Zamówień Publicznych. 
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Nazwa kryterium  Waga  
Cena  100 
 
 
10) miejsce i termin składania ofert: 
w siedzibie zamawiającego: 
Urząd Gminy Turawa 
ul. Opolska 39c 
46-045 Turawa 
Pokój nr 30 
do dnia 22-06-2007r. do godz. 10:00 
 
 
11) termin związania ofertą: 
okres 30 dni , tj. do dnia 22-07-2007r. 
 
 
12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej:                                                                                              
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.    
 
 
13) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z 
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 
dotyczące dynamicznego systemu zakupów                                                                     
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.        
 
 
14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem   
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie   
      prowadzona aukcja elektroniczna.    
Zamawiający nie przewiduje  wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 
 
Kierownik Zamawiającego 
Wójt Gminy Turawa 
Waldemar Kampa 


