Numer sprawy

ZDP.272.6.2011/pn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych dnia 07.06.2011
dotyczy:
- dostawy kationowej emulsji asfaltowej K1-65 wg potrzeb Zarz du Dróg Powiatowych w Radziejowie
Działaj c na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówie publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z
pó niejszymi zmianami) Zarz d Dróg Powiatowych zawiadamia o wszcz ciu post powania o udzielenie
zamówienia publicznego.
I. Nazwa i adres zamawiaj cego:
Zarz d Dróg Powiatowych
ul . Ko ciuszki 20/22
88-200 Radziejów
NIP 889-13-32-356
tel./fax ( 0-54 ) 285 3501
II. Okre lenie trybu zamówienia:
Post powanie prowadzone b dzie w trybie przetargu nieograniczonego o warto ci nie przekraczaj cej kwot
okre lonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówie publicznych
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona b dzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
( www.bip.radziejow.pl)
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo na odebra osobi cie:
Zarz d Dróg Powiatowych ul . Ko ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów , IV pi tro, pokój 412
IV. Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci zamówienia:
Wspólny Słownik Zamówie : CPV – 44113700-2
Dostawy kationowej emulsji asfaltowej K1-65 wg potrzeb Zarz du Dróg Powiatowych w Radziejowie.
Wielko zamówienia 20 – 40 ton
Miejsce dostawy: Baza Liniowa 88-200 Radziejów, ul. Armii Krajowej 1
Termin dostawy do 30.10.2011 sukcesywnie w ci gu 2 dni od telefonicznego powiadomienia przez
Zamawiaj cego w ilo ci 5 ton ( jednorazowo) .
Dostawy odbywa si b d w godzinach 700-1500 od poniedziałku do pi tku.
V. Informacja o mo liwo ci zło enia oferty wariantowej:
Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia do 30.10.2011
VII. Opis warunków udziału w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spełniaj warunki, dotycz ce:
1) posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa
nakładaj obowi zek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i do wiadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2. Wykonawcy, którzy nie wyka spełnienia warunków udziału w post powaniu podlega b d wykluczeniu z
udziału w post powaniu. Ofert wykonawcy wykluczonego uznaje si za odrzucon .
3. Z udziału w niniejszym post powaniu wyklucza si wykonawców, którzy podlegaj wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówie publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w post powaniu dokonywana b dzie w oparciu o dokumenty zło one
przez wykonawc w niniejszym post powaniu metod warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja o o wiadczeniach i dokumentach, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w post powaniu:
. aktualny odpis z wła ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcze niej ni 6
miesi cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o wiadczenia w zakresie art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- o wiadczenie wykonawcy, e nie podlega wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ustawy Prawo
zamówie publicznych i spełnia warunki okre lone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy
Dokumenty powinny zosta zło one w formie oryginału lub kserokopii po wiadczonej za zgodno z
oryginałem przez Wykonawc .
IX. Informacja na temat wadium:
Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia wadium
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena 100%
XI. Miejsce i termin składania ofert:
Zarz d Dróg Powiatowych
ul. Ko ciuszki 20/22
88-200 Radziejów
IV pi tro, pokój 409
do dnia : 15.06.2011 do godz. 1000
XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zarz d Dróg Powiatowych
ul. Ko ciuszki 20/22
88-200 Radziejów
IV pi tro, pokój 409
do dnia: 15.06.2011 do godz. 1005
XIII. Termin zwi zania ofert
Wykonawca pozostaje zwi zany ofert przez okres 30 dni
XIV. Informacja o zawarciu umowy ramowej
Zamawiaj cy nie zamierza zawrze umowy ramowej.
XV. Przewidywane zamówienia uzupełniaj ce:
Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo udzielenia zamówie uzupełniaj cych.
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