Przedmiot: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Unichowie
Zamawiający: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Województwo: pomorskie
Adres: 77-116 Czarna Dąbrówka, Czarna Dąbrówka 33
Telefon: 059 8212643
Fax: 059 8212644
Strona internetowa: czarna-dabrowka.com.pl
Data publikacji: 2014-05-14
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, 77-116 Czarna Dąbrówka, Czarna
Dąbrówka 33, REGON: 00540251000000
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
1. Przedmiotem zamówienia jest
zrealizowanie inwestycji pn.: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Unichowie i
obejmuje wykonanie min.:
A. robót przygotowawczych - kpl. 1; B. robót rozbiórkowych - kpl. 1; C. konstrukcji ciągu - kpl. 1;
D. konstrukcji chodnika przy DW - kpl. 1;
E. konstrukcji chodnika - kpl. 1;
F. robót
wykończeniowych - kpl. 1; G. małej architektury - kpl. 1; 2. Szczegółowy zakres robót zawarty
został w dokumentacji projektowej (załącznik nr 9), STWiO robót budowlanych (załącznik nr 10),
przedmiarze robót (załącznik nr 8); 3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu
budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca; 4. Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, na warunkach
wskazanych w umowie oraz SIWZ
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia
jest zrealizowanie inwestycji pn.: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Unichowie i
obejmuje wykonanie min.:
A. robót przygotowawczych - kpl. 1; B. robót rozbiórkowych - kpl. 1; C. konstrukcji ciągu - kpl. 1;

D. konstrukcji chodnika przy DW - kpl. 1;
E. konstrukcji chodnika - kpl. 1;
F. robót
wykończeniowych - kpl. 1; G. małej architektury - kpl. 1; 2. Szczegółowy zakres robót zawarty
został w dokumentacji projektowej (załącznik nr 9), STWiO robót budowlanych (załącznik nr 10),
przedmiarze robót (załącznik nr 8); 3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu
budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca; 4. Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, na warunkach
wskazanych w umowie oraz SIWZ
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127105
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest
zobowiązany wnieść, przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą wadium w
wysokości 6 500,00 zł., co jest zgodne z art. 45 PZP
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: bip.czarnadabrowka.pl w zakĹ adce zamĂłwienia publiczne - zagospodarowanie
terenu przy Ĺ wietlicy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
2014-05-29 godzina: 09:00, miejsce: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5, 77 - 116
Czarna Dąbrówka pokój nr 6 Sekretariat - przy przesyłce pocztowej, kurierskiej liczy się data wpływu
a nie data stempla pocztowego.
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

