Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
ul. Paderewskiego 233
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniŜej 60.000 euro
na dostawę kostki brukowej betonowej, krawęŜnika ulicznego,
obrzeŜa chodnikowego oraz elementów betonowych do budowy chodników
dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu
1. Zamówienie obejmuje:
zadanie nr 1 - dostawa materiałów chodnikowych w asortymencie i ilościach:
-

kostka brukowa koloru szarego o grubości 6 cm
kostka brukowa koloru szarego o grubości 8 cm
krawęŜnik betonowy uliczny 15x30x(100cm; 75)
obrzeŜe chodnikowe betonowe 8x25x(100; 75)

- 1.527,00 m2;
- 385,00 m2;
- 1.330,00 mb;
- 1.340,00 mb;

zadanie nr 2 - produkty betonowe:
-

kręgi betonowe ø 300 mm x 950 mm x 40 ze stopą
kręgi betonowe ø 300 mm x 950 mm x 40
kręgi betonowe ø 400 mm x 1000 mm x 50 ze stopą
kręgi betonowe ø 500 mm x 1000 mm x 60 ze stopą
kręgi betonowe ø 1000 mm x 600 mm x 125
pokrywa Ŝelbetowa ø 1200 mm gr. 8 cm
płyty drogowe MON 3000 mm x 1300mm x 150

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

- 10 szt.;
- 10 szt.;
- 10 szt.;
- 4 szt.;
- 5 szt.;
- 1 szt.;
- 5 szt.

28813100-5 – materiały chodnikowe
28813120-1 – płyty chodnikowe
28813200-3 – produkty betonowe
28832000-3 – elementy przepustów
28814240-5 – rury i osprzęt betonowy

Dopuszcza się moŜliwość składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się moŜliwości składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30 września 2007 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna otrzymać w Powiatowym
Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, za pośrednictwem poczty
lub drogą elektroniczną na stronie: bip.powiatgrudziadzki.pl
Oferty naleŜy składać nie później niŜ w dniu 23 maja 2007 r. do godz. 1100 w
Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, pokój nr 2.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2007r. o godz. 1115 w siedzibie
Zamawiającego, pokój nr 2.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Najkorzystniejsza ofertą będzie
oferta z najniŜszą ceną.
Uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
- Pan Janusz RóŜański – Kierownik PZD Grudziądz, tel. 056 46 48 257
Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 – 451,92 zł
Zadanie nr 2 – 22,40 zł

11. Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy w wysokości 3% ceny brutto podanej w ofercie.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złoŜenia oferty.
13. Opis warunków udziału w postępowaniu.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
• wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),
• oświadczenie o przyjęciu projektu umowy, związania z ofertą przez okres 30 dni.,
akceptacji warunków przetargu, dokumentów przetargowych wraz z projektem
umowy i przyjęcia ich bez zastrzeŜeń,
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
• aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
• wypełniony kosztorys ofertowy,
• jeŜeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z
właściwego rejestru lub ewidencji, wymagane jest załączenie oryginalnego
dokumentu uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy,
• podpisany formularz umowy,
• atesty, świadectwa bądź certyfikaty potwierdzające zgodność zamawianego
materiału z odpowiednimi normami,
• dowód wpłacenia (wniesienia) wadium
14. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24
ust.1 i 2, spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

