
Urzad Zamówien Publicznych Strona.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY OZARÓW
ul. Stodolna 1, 27-530 Ozarów

Ozarów: Opracowanie dokumentacji projektowej na
budowe chodnika przy drodze krajowej nr 79 na odcinku
od km 172+827 (skrzyzowanie z droga powiatowa) do

km 178+270 (koniec cmentarza w miejscowosci
Sobótka).

Numer ogloszenia: 38144 - 2008; data zamieszczenia:
26.02.2008

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urzad Miasta i Gminy w Ozarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ozarów, woj.

swietokrzyskie, tel. 0158610700 do 702, fax 015 8611136.

Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ozarow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) OPIS

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego: Opracowanie dokumentacji projektowej na

budowe chodnika przy drodze krajowej nr 79 na odcinku od km 172+827 (skrzyzowanie z droga powiatowe
do km 178+270 (koniec cmentarza w miejscowosci Sobótka)..

11.1.2) Rodzaj zamówienia: uslugi.
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11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego

zamówienia sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru dokumentacji projektowej na budowe chodnika
przy drodze krajowej nr 79 na odcinku od km 172+827 (skrzyzowanie z droga powiatowa) do km 178+270

(koniec cmentarza w miejscowosci Sobótka). W ramach zamówienia nalezy wykonac kompleksowa

dokumentacje projektowa oraz pelnienie nadzoru autorskiego. W sklad dokumentacji wchodza nastepujace
opracowania: mapa do celów projektowania dróg, koncepcja rozwiazan projektowych wraz z warunkami

realizacyjnymi, projekt wykonawczy, materialy do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach wraz z raporetm o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko, kosztorys inwestorski,
materily projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczególnymi,

dokumentacje geodezyjna i kartograficzna dotycza podzialu nieruchomosci nabywanych na cele budowy,

uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, projekt
budowlany, uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowe, dokumentacja przetargowa.

11.1.4) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 74.23.20.00-4.

11.1.5) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: Nie.

11.1.6) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: Nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakonczenia: 28.02.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane..

111.2) WARUNKI UDZIALU

Opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tych warunków: W postepowaniu moga brac udzial Wykonawcy którzy:

a) posiadaja uprawnienia do wykonywania dzialalnosci lub czynnosci okreslonej przedmiotem
zamówienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich

uprawnien,

b) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonywania zamówienia. Wymagane jest w szczególnosci:
- wykonanie w ciagu ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia, a

jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy- w tym okresie wykonanie min. jednej uslugi
odpowiadajacej swoim rodzajem i wartoscia usludze stanowiacej przedmiot zamówienia, oraz

zalaczenie dokumentów potwierdzajacych, ze wykazana usluga (uslugi) zostala wykonana z nalezyta
starannoscia np. referencji.

- dysponowanie osoba (osobami) posiadajacymi uprawnienia budowlane do projektowania aktualnym
zaswiadczeniem z wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
c) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia.
d) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenia zamówienia.

e) akceptuja warunki i wymagania okreslone w SIWZ

Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu: Zamawiajacy zada dolaczenia do
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oferty oswiadczen i dokumentów potwierdzajacych spelnienie warunków udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówien publicznych:
zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub odpisu z wlasciwego rejestru;
aktualnego zaswiadczenia z wlasciwego Urzedu Skarbowego; aktualnego zaswiadczenia z ZUS lub
KRUS;wykazu wykonanych uslug, polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i
kontra ktowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.l) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.l) Adres strony internetowej, na której dostepna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.ozarow.pl

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia mozna uzyskac pod adresem: Urzad Miasta i Gminy
Ozarów, ul. Stodolna 1,27-530 Ozarów, pokój nr 31..

IV.3.4) Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert:
10.03.2008 godzina 10:00, miejsce: Urzad Miasta i Gminy Ozarów, ul. Stodolna 1/27-530 Ozarów,
sekretariat- pokój nr 11..

IV.3.S) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).

IV.3.G) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodków
Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
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