Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86 200 Chełmno
Tel. (056) 677 – 17- 32
Fax: (056) 677 – 17 - 74
Powiat: chełmiński
Województwo: kujawsko – pomorskie

Osoba uprawniona
a) Józef Chmarzyński, Zygmunt Szuster
b) fax ( 056) 677-17-74
c) tel. (056) 677-17-42 (056) 677-17-46
d) e-mail

-

e) Nr lokalu 16 ( Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1)
f) Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku).
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.chelmno.pl/?app=przetargi

Rodzaj zamówienia

- roboty budowlane

Tryb postępowania

- przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem robót jest:
- roboty ziemne wykonane koparkami z przemieszczeniem gruntu, załadunkiem na
samochody i wywozem poza strefę robót, formowanie i zagęszczanie nasypów
warstwami 20-30 cm,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr. kat. I-IV,
- wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej
szerokości drogi - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna za kaŜdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu krotność = 2,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem0,4kg/m2 ,
- warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 0/16 mm – grubość po zagęszczeniu 4 cm
z dowozem betonu asfaltowego z wytwórni,

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert równowaŜnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia
Wymagany: 10.10.2006 do 27.11.2006
Warunek złoŜenia oferty
Warunkiem złoŜenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium
w wysokości: 1000,00zł.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia w (% )
cena ( koszt )

- 100 %

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na
stronie internetowej Zamawiającego http://bip.chelmno.pl/?app=przetargi
b) formularz wniosku moŜna odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego
nr lokalu - 16
b) za zaliczeniem pocztowym
c) cena formularza wniosku - 0 zł.
Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2,
spełniają n/w warunki zawarte w art. 22 ust.1:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie,
- posiadają potencjał ekonomiczny, a takŜe pracowników zdolnych do wykonania zadania,
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert
a) miejsce składania:
w siedzibie zamawiającego – nr lokalu - okno podawcze na parterze.
b) w terminie do:
data: 29.09.2006 godz: 1100

Miejsce i termin otwarcia ofert
a) miejsce otwarcia :
w siedzibie zamawiającego - nr lokalu – 9

b) w terminie:
data: 29.09.2006 godz: 1130
Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na
składanie ofert.

Chełmno, dnia 28.08.2006r.
................................................

