Rozdrażew: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew -¬osiedle
przedłużenie ul. Witosa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nie obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego poniżej 30.000 EURO
ZAMAWIAJĄCY :
Gmina Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew,
woj. wielkopolskie, tel. 062 7221305, faks 062 7221370.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle, przedłużenie
ul. Witosa
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje wykonanie
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej wraz ze studniami rewizyjnymi oraz
przykanalikami zakończonymi studzienkami przyłączeniowymi. Studzienki przyłączeniowe będą
lokalizowane przed granicą posesji. Zadanie obejmuje wykonanie: - kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur PVC-U Ø 200/5,9 mm -122 mb - rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC-U 160/4,7
mm ( przykanaliki ) 45 mb/ szt. 9), kanalizacja deszczowa obejmuje wykonanie: - kanały grawitacyjne
z rur PVC-U lite Ø 315/14,6 mm - 122 mb - kanały grawitacyjne z rur PVC-U lite Ø 160/ (przykanaliki ) 45 mb/ szt. 9) roboty odtworzeniowe nawierzchni drogi – przywrócenie do stanu poprzedniego (
przedłużenie ul. Witosa)
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8,45.23.24.20-2,45.23.11.42-6.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.10.2015r.
WADIUM :
Nie wymaga się wniesienia wadium
ZALICZKI :
Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW: wymagane dokumenty w SIWZ
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału – informacja w SIWZ

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIALU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. I USTAWY -informacja w SIWZ
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej 30.000 EURO.
KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 90 %
termin gwarancji – 10%
Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna.
ZMIANA UMOWY
Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rozdrazew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew pokój nr 6.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2015r.
godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3,63-708 Rozdrażew pokój nr 4.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

