08.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Budowa kanalizacji deszczowej dla miasta Pyzdry w ulicach: Farnej, Kilińskiego,
Krótkiej, Kościuszki i Niepodległości

NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry, woj.
wielkopolskie, tel. 063 2768333, faks 063 2768334.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyzdry.pl

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji deszczowej dla
miasta Pyzdry w ulicach: Farnej, Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i Niepodległości.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie sieci kanalizacyjnej: w obrębie ulic: Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki, Staszica
i Niepodległości wykonanej z rur PVC-U o litej ściance o długości 715 mb. w obrębie ulicy
Farnej wykonanej z rur PVC-U o litej ściance o długości 304 mb. Z rur łączonych na kielichy
uszczelnione uszczelkami gumowymi, usadowionych na podłożu o grubości 10 cm z
materiałów sypkich. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został określony w:
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przedmiarze robót, ww. dokumenty
stanowią załącznik do SIWZ.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30-2.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy
ramowej
Informacje o zastosowaniu aukcji elektronicznej: nie przewiduje się zastosowania aukcji
elektronicznej
Zamówienia uzupełniające: nie przewiduje się
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
•

data rozpoczęcia: od 4.04.2011 r.

•

data zakończenia:do 30.09.2011 r.

Informacja na temat wadium:
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 67 000,00 zł..

WARUNKI
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

OPIS

SPOSOBU

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia
postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech robót,
o porównywalnym zakresie i stopniu trudności do przedmiotu zamówienia, z
podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
(referencje itp.)
3. Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie
niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach w zakresie sieci
kanalizacyjnej, oraz oświadczenie potwierdzające wpis danej osoby na listę
członków właściwej izby.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż
1 000 000,00 PLN (słownie: milion złotych).

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
należy przedłożyć:
o

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 jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

o

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

o

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień

o

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
o

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

o

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

o

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

o

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
o

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

o

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

o

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.pyzdry.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Pyzdrach ul Taczanowskiego 1 62-310 Pyzdry pok. nr 16.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.02.2011 godzina 07:30, miejsce: Urząd Miejski w Pyzdrach ul Taczanowskiego 1 62-310
Pyzdry pok. nr 16.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Załączniki:
SIWZ
Część opisowa cz. I
Część opisowa cz. II

Część rysunkowa cz. I
Schemat studzienki dostępny pod adresem
http://www.pyzdry.pl/zasoby/Schemat studzienki D=100.pdf
Część rysunkowa cz. II
specyfikacje elementów studzienek cz. I
specyfikacje elementów studzienek cz II
Kosztorys ofertowy cz I
Kosztorys ofertowy cz II
projekt umowy
wyjaśnienia do SIWZ

