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O G £ O S Z E N I E
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OG£ASZA:

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartoœci szacunkowej poni¿ej 5.278.000 EURO

kwota okreœlona w Rozporz¹ dzeniu PRM w sprawie kwot wartoœci zamówieñ Dz.U. z 19 maja 2006r.Nr 87 poz.604.

ul. Jagielloñska 4
74-500 Chojna

tel. (091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

Na zadanie pod nazw¹ : „Utrzymanie bie¿¹ ce ulic powiatowych ”

Zamówienie realizowane jest w ramach przejêcia zadañ zarz¹ dzania ulicami powiatowymi w zakresie
ujêtym w porozumieniu mierzy Burmistrzem Gminy Chojna a Zarz¹ dem Powiatu w Gryfinie z dnia
16.10.2007 r.
Przedmiot zamówienia jest:
Bie¿¹ ce utrzymanie i remonty ulic powiatowych na terenie miasta Chojna:
- remont cz¹ stkowe dróg, miejscowe – do 2 m2
- oznakowanie poziome i pionowe dróg,
- utrzymanie czystoœci w pasie drogowym wraz z infrastruktur¹ drogow¹ w tym czyszczenie sieci

kanalizacji deszczowej 2 razy/rok
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym, bez usuwania drzew
- usuwanie skutków zimy, tj. zwalczanie go³oledzi i odœnie¿anie dróg.

Oznaczenie wg Wspólnego S³ownika Zamówieñ (CPV) -90210000-2
Termin realizacji zamówienia: 1stycznia do 31 grudnia 2008 r.
Formularz zawieraj¹ cy Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na odebraæ
osobiœcie w Urzêdzie Miejskim w Chojnie pok. nr 18, odp³atnie za kwotê 20 z³ wp³acon¹ w
kasie Urzêdu Miejskiego w Chojnie lub na konto w BS w Chojnie Nr 30 9370 0007 0000 0664
2000 0002 lub za zaliczeniem pocztowym (20 z³ + koszt przesy³ki) lub bezp³atnie na stronie
internetowej : www.bip.Chojna.pl

O zamówienie mog¹ ubiegaæsiê wykonawcy, którzy spe³niaj¹ nastêpuj¹ ce warunki :
1/ Posiadaj¹ uprawnienia do wykonania okreœlonej dzia³alnoœci lub czynnoœci, je¿eli ustawy

nak³adaj¹ obowi¹ zek posiadania takich uprawnieñ.
2/ Posiadaj¹ niezbêdn¹ wiedzê i doœwiadczenie oraz dysponuj¹ potencja³em technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadaj¹ cymi odpowiednie uprawnienia.
3/ Znajduj¹ siê w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj¹ cej wykonanie zamówienia.
4/ Nie podlegaj¹ wykluczeniu z postêpowania na podstawie art. 24 ustawy.
5/ Wykonawca musi udowodniæzrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 zadañ o

charakterze i z³o¿onoœci porównywalnej z zakresem tego zadania poprzez przedstawienie
referencji od poprzednich zamawiaj¹ cych.

6/ Posiadaj¹ wa¿ne na czas wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia œwiadectwa
dopuszczaj¹ ce materia³y u¿yte do realizacji zamówienia do stosowania na polskim rynku.

.
Ocena spe³niania przez wykonawcê warunków udzia³u w postêpowaniu odbêdzie siê poprzez
analizê oœwiadczeñ i dokumentów z³o¿onych w przedmiotowym postêpowaniu przetargowym.

Ustala siê wadium w wysokoœci: 3500 z³
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Ofertê opakowan¹ i oznaczon¹ wg specyfikacji nale¿y z³o¿yæ w Urzêdzie Miejskim w Chojnie; ul.
Jagielloñska 4; pokój nr 12 w terminie do dnia 24grudnia 2007 r. do godz. 900.
Zamawiaj¹ cy otworzy oferty w dniu 24 grudnia 2007 r. godz. 915 w Urzêdzie Miejskim w Chojnie; ul.
Jagielloñska 4 - pokój nr 17.

Nie dopuszcza siê sk³adania ofert czêœciowych
Nie dopuszcza siê sk³adania ofert wariantowych,
Nie dopuszcza siê zawarcia umowy Ramowej
Nie dopuszcza siê Aukcji Internetowej

Termin zwi¹ zania z ofert¹ do dnia 24 stycznia 2008 r.
Osob¹ uprawnion¹ do kontaktowania siê z oferentami i udzielania wyjaœnieñ jest podinspektor
Wydzia³u BKM - Skrycki Dariusz tel. (091) 414-14-85, 414-10-35, fax (091) 414-11-17, pokój
nr 15 (I piêtro) w godz. od 8oo – 14oo, w budynku Urzêdu Miejskiego w Chojnie przy
ul. Jagielloñskiej 4.
W przetargu mog¹ wzi¹ æudzia³ oferenci spe³niaj¹ cy warunki okreœlone w art.22 ust.1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych oraz wymagania Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%.

BURMISTRZ

Chojna dn.17.12.2007 r.
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