
        Oleśnica, dnia 14.06.2017 r. 

BI.7031.3.22.2017

OGŁOSZENIE
 postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO 

na zadanie pn. 
Przebudowa barier drogowych przy przepustach na terenie Gminy Oleśnica

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Oleśnica 
56-400 Oleśnica 
ul. 11 Listopada 24 
tel.fax: 071/3140200/3140204 
adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl 
NIP: 911-17-77-943 

II. Procedura:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy spełnią 
wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę
w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz.U.1964.16.94 ze zm.)

 III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych  pn. Przebudowa barier drogowych
przy przepustach na terenie Gminy Oleśnica w zakresie : sprzedaży, dostawy  i montażu urządzeń.

 

http://www.olesnica.wroc.pl/


L.p. POZYCJA KOSZTORYSOWA JEDN ELEMENTY BARIER

1

Poniatowice - 2 odc. 12mbx2

odc. Prosty 8 mb
najazd/zjazd 16 mb
łącznik 2 szt.
sł. Zamykający 2 szt.

2

12mb

odc. Prosty 4 mb
najazd/zjazd 8  mb
łącznik 2 szt.
sł. Zamykający 1 szt.

3 SOKOŁOWICE - 7 odc.

16 mb
najazd/zjazd 24 mb
nasadka 1 sz.
sł. zamykający 4 szt.
barani róg 1 sz.

1 szt.

12mbx2

odc. Prosty 8 mb
najazd/zjazd 16 mb
łącznik 2 szt.
sł. zamykający 2 szt.

12 mb
najazd/zjazd 28 mb
łącznik 2 szt.
sł. zamykający 2 szt.

2 szt.

4 mb
najazd/zjazd 12 mb
lącznik 1 szt.
sł. Zamykający 1 szt.

4 CIEŚLE - 3 odc. 

12mbx2

odc. Prosty 8 mb
najazd/zjazd 16 mb
lącznik 4 szt.
sł. Zamykający 2 szt.

16mb

odc. Prosty 4 mb
najazd/zjazd 12 mb
lącznik 1 szt.
sł. Zamykający 1 szt.

5 SMOLNA - 1 odc. 12mbx2

odc.prosty 8 mb
najazd/zjazd 16 mb
lącznik 4 szt.
sł. Zamykający 2  szt.

1 szt.

6 ZIMNICA - 4 odc. 12mbx4

odc.prosty 16 mb
najazd/zjazd 32 mb
lącznik 8 szt.
sł. Zamykający 4 szt.

7 LIGOTA MAŁA - 6 odc.

odc.prosty 16 mb
najazd/zjazd 40 mb
lącznik 6 szt.
sł. Zamykający 4 szt.

16 mb

najazd/zjazd 24 mb
lącznik 3 szt.
sł. Zamykający 2 szt.

1 szt.

8 LEŚNICZÓWKA - 1 odc. 16mb

odc.prosty 8  mb
najazd/zjazd 8 mb
lącznik 2  szt.
sł. Zamykający 1 szt.

1 szt.

Ilość elementów 
Szt. lub mb

GĘSIA GÓRKA przy posesji 
109f - 1 odc.

most - 2 odc. 
40 mb

odc. Prosty - 
barieroporęcz

renowacja murku 
betonowego

most - 2 odc. 
40 mb

odc. Prosty - 
barieroporęcz

prowadnica łukowa 
r8 lub r 10

most - 1 odc. 
16 mb

odc. Prosty - 
barieroporęcz

prowadnica łukowa
 R 8 lub  r 10

12mbx2 
16mbx2

most - 2 odc. 
20mbx2

odc. Prosty - 
barieroporęcz

prowadnica łukowa 
R 8 lub r 10

prowadnica łukowa 
R 12



IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki :
1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;    
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  pozwalającej  na  wykonanie zamówienia.

 V. Dokumenty i oświadczenia  wymagane przez zamawiającego, które należy    
    dołączyć do  oferty ( załącznik nr 1)  :
1. Zaakceptowany projekt umowy – wg załącznik nr 2.  
2. Oświadczenie  - wg załącznik nr 3.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.

VI. Termin wykonywania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 30.08.2017 r.      

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  najniższa cena .  

 VIII. Termin i miejsce  składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 
20.06.2017 r.  do godz. 15.45  w zamkniętej kopercie  w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub 
przesłać za   pośrednictwem poczty  na adres:
      Urząd Gminy  56-400 Oleśnica  ul.   11 Listopada 24  z dopiskiem „ Oferta -Przebudowa barier 
drogowych przy przepustach na terenie Gminy Oleśnica" oraz nazwą i adresem osoby składającej 
ofertę.    

IX. Inne informacje:
      1.    Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Referat BI- tel 071/
             3140217 – Wojciech Drapała  071/ 3140215  - Paweł Łobacz
2. Informacja o wyborze oferty  zostanie zamieszczona na stronie internetowej  oraz tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie 20 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

 Zastępca Wójta
Gminy Oleśnica

/-/ Krzysztof Skórzewski

Sporządził. Paweł Łobacz


