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Ogloszenie o przetargu nieograniczonym

I . Gmina Starcza, 42-261 Starcz4 lol. Gminna 4, tel. (034) 3140 334
oglasza przetarg nieograniczony o wartodci poni2ej 60 000 EURO na

,Modernizacjg drogi dojazdowej do grunt6w rolnych w miejscowoSci
Klepaczka"

CPV: 45 23 31 20-6
2. SpecyfikacjE istotnych warunk6w zam6wienia wraz z drukiem ofedy mozna
uzyskad w siedzibie Zamawiajqcego tj. Urzgdzie Gminy w Starczy, ul. Gminna
4, pok. nr 5 . Formularz oferf ze Specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia
jest dostppny r6wnie2 na stronie intemetowej Zamawiajqcego:
htto ://www.bip. starcz

3. Przedrniotem zam6wienia jest modemizacja drogi dojazdowej do gnrnt6w
rolnych w miejscowoSci Klepaczka, polegaj4ca na wykonaniu nawierzchni
z kruszywa kamiennego z powierzchniowym utrwaleniem emulsyjno
grysowym.

Na zakes zam6wienia skladajq siE: dwa odcinki drogi z kruszywa kamiennego
o grubo5ci 20 cm z powierzchniowym utrwaleniem emulsyjno grysowym.

I odcinek drogi o dlugo5ci 700m i szerokoSci 5nr,

lI odcinek drogi o dlugo5ci 300m i szeroko6ci 4m,

-r6w odwadniaj 4cy 1,3 km,

- przepusty pod drogq l6m,

- przepusty pod zjazdami l2m.
Szczegdlowy zak;res i rodzaj prac dotyczqcych postgpowania przetargowego
przedstawia Specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia
4. Nie dopuszcza sig skladania ofert wariantowych.
5.Termin realizacji: 29 wrze{nia 2006r.
6.Warunki udzialu w postgpowaniu zlo2enie dokument6w wymaganych przez
Zamawiajqcego.
O5wiadczenia i dokurnenty, jakie majq dostaxczyi Wykonawcy:

a) qpelniony druk ,,Oferta", stanowi4cy zal4cznik do SIWZ,
b) akualny odpis z wla5ciwego rejestru albo aktualne za5wiadczenie o wpisie

do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej,
c) o5wiadczenie o spehrianiu wanmk6w wymaganych przez Zamawiajqcego

na podstawie art. 22 i arl.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zam6wieri publicznych, stanowi4ce zal4cznik do SIWZ.



d) aktualne zaSwiadczenia wlafciwego naczelnika urzgdu skarbowego oraz
wla5ciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeri Spolecmych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecmego potwierdzaj4ce odpowiednio, Ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w, oplat oraz skladek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub zaSwiadczenia, ze vyskal
przewidziale prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie na mty
zaleglych fatno5ci lub wstrz).rnanie w calo6ci wykonania decyzji
wla5ciwego organu - wystawione nie wcze6niej ni2 3 miesiqce przed
uFrbrvem skladania ofert,

7. Zamawiajqcy nie wymaga zlozenia wadium.
8.Kryterium wyboru oferty: cena najni2sza - l00o/o
9.ZamkniEt4 ofertg nale2y zloLry1 w siedzibie Gminy Starcza,

ul. Gminna 4, 42-261 Starcz4 pok. nr 7.
10. Termin skladania ofert upll.wa dnia 02.08.2006r. do godz. 10.00
I I . Oferty nalezy adresowa6:

Gmina Starcza
ul. Grninna 4, 42-261 Starcza

Na opakowaniu ofefty naleiry zanieicii nastppujqcq informacjg:
,Of€rta przetargowa - Modernizacja drogi dojazdowej do grult6w rolnych

w miej scowo5ci Klepaczka".

l2.Termin zwiqzania ofertq - 30 dni od ostatecmego terminu skladania ofert.
l3.Otwarcie otbrt nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego pok. nr I
w dniu 02.08.2006r. o godz. I0.30.
l4.Pracoumikami uprawnion)rmi do kontakt6w z oferentami sq:

P. Ilona Ciura Sekr€tarz Gminy, tel. (034) 3140 334, wewngtrzry 12
P. Dawid Pijet, pok. nr 5, tel. (034) 3140 334, wewngtrzny 20.

15. Zamawiajqcy nie przewiduje mo2liwo3ci zawarcia umowy mmoweJ.
16. Nie dopuszcza siq skladania ofert czqsciowych.
17. Zamawiajqcy nie ustanawia dynamicmego systemu zakup6w.
18. Zamawiajqcy nie przewiduje moZliwoici zastosowania aukcji elektronicznej
do wyboru najkorzystniej szej oferty.


