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OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA 

USŁUGI SPRZĘTEM MECHANICZNYM NA RZECZ GMINY NIEBYLEC W RAMACH 

BIEśĄCYCH REMONTÓW I UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH I DRÓG DOJ AZDOWYCH 

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzętem mechanicznym na rzecz Gminy Niebylec w ramach bieŜących 
remontów oraz utrzymania dróg gminnych i dróg dojazdowych, a w tym: 

a) usługa związana z kopaniem rowów wraz z mechanicznym profilowaniem poboczy  
i zagęszczaniem do wymaganego wskaźnika zagęszczenia z rozplantowaniem lub wywozem urobku, 

b) usługa mechanicznego profilowania poboczy wraz z uzupełnieniem zaniŜeń oraz zagęszczeniem do 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

c) usługa związana z wymianą lub wykonaniem przepustów, 

d) usługi związane z przygotowaniem i kształtowaniem terenu, 

e) inne usługi związane z uŜyciu sprzętu mechanicznego przy drobnych drogowych robotach ziemnych. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112100-6 – kopanie rowów, 45112700-2 – roboty  
w zakresie kształtowania terenu, 45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg, 60122000-9 usługi drogowego 
transportu towarów.  

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części. KaŜdy z wykonawców moŜe złoŜyć ofertę na wybraną 
liczbę zadań. 

Nie dopuszcza się moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej. 

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2008 r. 

Zamawiający nie Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium.  

Opis warunków udziału w postępowaniu: 

1) Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 
oraz nie moŜe podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2; 

2) Wykonawca musi dysponować wymaganym sprzętem mechanicznym. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

- cena – 100 %. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 15 
– Referat Inwestycji, Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych.  

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// 
www.gmina-niebylec.un.pl/bip  

Nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów: Sebastian Szczepaniak – Kierownik Referatu Inwestycji, Programów 
Pomocowych i Zamówień Publicznych, tel. (017) 27 73 998, Marta Antonik – Inspektor w/w Referatu, tel. (017) 27 
73 997, e-mail: inwestycje@niebylec.un.pl  

Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 2 - Sekretariat. 

Termin składania ofert upływa dnia 25.06.2008 r. o godz. 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.06.2008 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 11 (świetlica). 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu  zakupów. 

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

Niebylec, dnia 17.06.2008 r. 


