1z6

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=82...



Przemków: Skanalizowanie wsi Karpie i Piotrowice w Gminie Przemków
Numer ogłoszenia: 82220 - 2010; data zamieszczenia: 23.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Przemkowie , plac Wolności 25, 59-170 Przemków, woj. dolnośląskie, tel.
076 831 92 10.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Skanalizowanie wsi Karpie i Piotrowice w Gminie
Przemków.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej obejmuje
budowę: 1) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC ø 200 - 6 248,5 m, 2) kanalizacji sanitarnej tłocznej PE ø 90 i
110 - 4 876,3 m, 3) przyłączy kanalizacyjnych PVC ø 160 - 2 992 m, 4) przepompowni ścieków - 3 szt, 5)
lokalnego punktu tłocznego - 1 szt. Szczegółowy zakres robót budowlanych określa dokumentacja techniczna oraz
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Uwaga: 1) w trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej
występuje sieć drenarska. Wykopy pod rurociągi naleŜy wykonywać zachowując szczególną ostroŜność. JeŜeli
sieć drenarska zostanie uszkodzona, naleŜy bezwzględnie ją naprawić. Koszty naprawy pokrywa wykonawca. 2)
wszystkie przepompownie ścieków naleŜy wyposaŜyć w pompy firmy HOMA, przy zachowaniu parametrów
podanych w dokumentacji projektowej (wydajność, moc silnika), 3) przedmiar stanowi materiał pomocniczy, 4)
zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót celem sprawdzenia uwarunkowań
związanych z przystosowaniem do realizacji zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: KaŜdy wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć swoją ofertę wadium w
wysokości 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy i 00/100). Wadium moŜe być wniesione w
następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; c)
gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w
formie gwarancji, musi być ona gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne Ŝądanie
Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obwiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę
dającego zlecenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin waŜności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do
zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, Ŝe
Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie
wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn
leŜących po stronie Wykonawcy, lub Wykonawca nie złoŜył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, o
których mowa a wrt. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić na następujący
rachunek Zamawiającego: 47 86530004 0000 0000 0101 0004. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie
niŜ pienięŜnej, dokument potwierdzając wniesienie wadium naleŜy złoŜyć w oryginale wraz z ofertą przy czym w
ofercie winna znaleźć się kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem natomiast oryginał dokument winien być
umieszczony oddzielnie w kopercie. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty naleŜy
dołączyć kserokopię przelewu potwierdzonego za zgodność z oryginałem. Za skuteczne wniesienie wadium w
pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie, tj. w chwili otwarcia ofert, znajduje się na
rachunku Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeŜeli jego oferta przed upływem terminu składania
ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie. Zamawiający zwróci
niezwłocznie wadium według zasad określonych art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoŜył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 3, lub pełnomocnictw, chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika
to z przyczyn nieleŜących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
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III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca spełnia warunek, jeŜeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj.
zakres i profil jego działalności obejmuje wykonawstwo robót stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia; Zamawiający dokona sprawdzenia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 uPzp - według załącznika nr 2 do siwz
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca spełnia warunek jeŜeli wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał a) co najmniej 2 roboty budowlane z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej (sanitarnej
lub deszczowej) o długości minimum 12 km kaŜda i wartości minimum 5 000 000,00 zł w ramach dwóch
oddzielnych umów b) co najmniej 1 robotę budowlaną, na której występowała sieć drenarska;
potwierdzone referencjami lub bezusterkowymi protokołami odbioru robót.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
uPzp - według załącznika nr 2 do siwz;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
uPzp - według załącznika nr 2 do siwz, wykonawca winien dysponować kierownikami robót z
uprawnieniami budowlanymi w specjalnościach: elektrycznej, drogowej, konstrukcyjno-budowlanej,
melioracyjnej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
uPzp - według załącznika nr 2 do siwz oraz udokumentowania posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 2 000 000,00 zł (kserokopia polisy)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
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jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
naleŜy przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
III.4.2.
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: 1) natrafienia na
niezinwentaryzowane stanowiska archeologiczne w trakcie robót budowlanych, 2) konieczności przeprojektowania
trasy sieci kanalizacji sanitarnej, wynikającej w szczególności z napotkanych trudności z uzyskaniem zgody
właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej lub
przepompowni lub trudności związanych z wykupem nieruchomości, 3) konieczności uzyskania niemoŜliwych do
przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
4) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co moŜe powodować brak moŜliwości
dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy 5) zlecenia robót dodatkowych lub
zamiennych, wynikających z konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji projektowej, jeŜeli terminy ich
zlecenia, rodzaj lub zakres mają wpływ na pierwotny termin umowy, 6) wystąpienia niekorzystnych warunków
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atmosferycznych i klęsk Ŝywiołowych, w tym m.in.: długotrwałe opady atmosferyczne (śnieg, deszcz), niskie
temperatury, powodzie, wichury, huragan, tornado, 7) nieprzewidzianych przemieszczeń gruntu (kurzawy), 8)
wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonaniu robót powstałych z winy Zamawiającego a
spowodowanych okolicznościami, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, mających wpływ na
prowadzenie i realizację robót, 9) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu
zakończenia realizacji umowy, 10) zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeŜeli są one uzasadnione koniecznością
zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 11) uzgodnionych
moŜliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 12) zmiany terminu rozliczenia lub przesunięć wypłaty
transz dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. 2. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany
postanowień umowy w przypadku: 1) dokładniejszego doprecyzowania zapisów umowy, 2) wprowadzenia zmian
korzystnych dla Zamawiającego, 3) zmiany terminów oraz zasad płatności na skutek wystąpienia przyczyn
zewnętrznych niezaleŜnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których nie moŜna było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, 4) zmiany wysokości kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym - załącznik do umowy,
ujętych w poszczególnych latach budŜetowych celem realizacji zamówienia, 5) zmiany formy zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy, 6) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze,
istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 7) zmiany harmonogramu rzeczowofinansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów
realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych, 8) w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego ze
środków zewnętrznych Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość spowolnienia lub chwilowych przerw w realizacji
robót. Wykonawca zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji, zostanie wówczas sporządzony stosowny aneks
oraz zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, jeŜeli będzie miało to zastosowanie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://sbip.pl/nprzemkow/site/pl/urz_przet/show.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Przemkowie,
ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2010
godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, kancelaria.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Oś 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie 321
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - umowa o przyznanie pomocy Nr 00045-6921UM0100108/09 z 05.03.2010..
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
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środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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