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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
 
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: 

 
Wójt Gminy Bestwina 
ul. Krakowska 111 
43-512 Bestwina 

 
woj.  śląskie, tel. (032) 215 7707 
e-mail: przetargi@bestwina.pl, www.bestwina.pl. 
 
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt I.1). 
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt I.1). 
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak  
w pkt I.1). 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1)  Opis 
1.2)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
 

WYMIANA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W REJONIE 
UL. SPORTOWEJ  I UL. ŚW. FLORIANA W BESTWINCE - ETAP II 

 
1.3)  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 

Wymiana sieci wodociagowej - ciągi główne, w rejonie ulicy Sportowej, Św. Floriana, Zagrodniej, 
Tulipanów, Ślosarczyka w sołectwie Bestwinka, w gminie Bestwina: 
PE Ø110 – 4 530,1mb 
PE Ø 90 -     497,7 mb 
PE Ø 63 -     919,8 mb 
PE Ø 40 –     322,8 mb 

1.4)  Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: sołectwo Bestwinka, gmina 
Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie. 
1.5)  Nomenklatura 
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.13.00-8 
1.6)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 
1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 
2)    Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  
 

a. planowany termin rozpoczęcia zamówienia:  30 kwiecień 2007 r. 
b. termin zakończenia realizacji zamówienia:  31 styczeń   2008 r. 
 
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  
I  TECHNICZNYM 
 
III.1)  Wymagane wadium: 30 000,00 zł. 
2)    Warunki uczestnictwa 
2.1)  Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności  
niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: 
 
O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy:  
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 
zdolnymi do wykonywania zamówienia,  
 



 2/2 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (posiadanie   
środków finansowych na kwotę stanowiącą co najmniej wartość brutto kosztorysu ofertowego). 
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, 
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
SEKCJA IV: TRYBY 
 
 IV.1)    Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

1.2)  Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia – nie dotyczy 
1.3)  Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: – nie dotyczy 

2)    Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
3)    Informacje administracyjne: 

3.1)  Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych 
wyjaśnień:  
dostępne do dnia 02.04.2007 r., cena – 50,00zł 
3.2)  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
02.04.2007r. do godz. 09:00, siedziba zamawiającego, pok. nr 2 (sekretariat). 
3.3)  Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert. 
3.4)  Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 02.04.2007r., godzina 09:15, siedziba 
zamawiającego, pok. nr 7 

 
SEKCJA V: INNE INFORMACJE 
VI.1)    Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: NIE,  
VI.2)    Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
 
 
 
 
       Bestwina, 2007.03.02………………………………  

 
 
 
 


