OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

usługi
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000euro.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg, Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 30,
do kontaktów: Roman Szewczyk, tel (018)442-70-01 fax (018) 442-78-00
e-mail mzd_ns@ns.onet.pl, .
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: taki jak w pkt.
I.1).
4) Adres, pod którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki
jak w pkt. I.1).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zastępstwo inwestycyjne, w tym obowiązki
inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: “Przebudowa
ulicy Łukasińskiego w Nowym Sączu
1.2) Opis przedmiotu zamówienia: zastępstwo inwestycyjne, w tym obowiązki inspektora nadzoru
inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: “Przebudowa ulicy Łukasińskiego w
Nowym Sączu" :

-

Przebudowę ulicy Łukasińskiego w Nowym Sączu na odcinku 376 m i pow. 3 915 m2 jezdni
wg. ustalonej technologii:
a/ podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 25 cm
b/ podbudowa z tłucznia gr 15cm
c/ nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa z betonu asfaltowego gr. (9 +5) cm
d/ chodnika z kostki brukowej gr. 6cm
- Budowę kanału opadowego z rur PVC f 500 mm – 293 mb, f 315 mm – 91 mb, f 200 mm – 177
mb,
- Budowę acyklicznej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic NawojowskaŁukasińskiego – Nawojowska.
- Przebudowę oświetlenia ulicznego - 222 mb
- Przebudowę sieci teletechnicznej - 78 mb
- Przełożenie przyłącza wodociągowego - 47 mb
- Przełożenie sieci ciepłowniczej - (109 +56) mb
- Zabezpieczenie gazociągu
1.3) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: miasto Nowy Sącz
1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie
1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wielkość lub zakres zamówienia: zamówienia poniżej 60.000EURO
3) Czas trwania zamówienia : do dnia końcowego odbioru robót budowlanych

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: nie pobiera się
2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy
spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: zawarte w art.22 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych oraz w warunkach zawartych w SIWZ
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia : cena - 0 PLN
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.03.2005
godzina 09:00
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 07.03.2005 godzina 09:15, w siedzibie zamawiającego
pok. nr 2

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
2) Data ogłoszenia: 18.02.2005

