OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
wykonanie zadania pn
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i
Miłosławska w miejscowości Pyzdry
1.

2.
3.
4.

Gmina i Miasto Pyzdry
Ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.pyzdry.pl/bip/
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa
sieci kanalizacji deszczowej na długości 0,858 km w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska w Pyzdrach, pow.
Wrzesiński, woj. Wielkopolskie. Sieć kanalizacyjną oraz przykanaliki studzienek ściekowych należy
wykonać z rur PVC o połączeniach kielichowych 200 x 5,9 mm, 250 x 7,3 mm, 315 x 9,2 mm i 400 x 11,7
mm. Sieci kanalizacyjne należy uzbroić w studnie betonowe z prefabrykowanych elementów betonowych i
żelbetowych. Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe do budowy studzienek wykonane mają
być z wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F50) betonu wysokiej
jakości, klasa nie niższa niż B40. Średnica studni 1000m. Wpusty uliczne kołnierzowe, ciężkie klasy D400 z
rusztem żeliwnym o wymiarach 590 x 390 x 70 mm mocowane w korpusie zawiasowo. Na wylocie kanału
deszczowego zamontować wylot betonowy DN 400 zgodnie z projektem. Dla zabezpieczenia koryta cieku
Flisa należy wykonać umocowanie dna i skarpy. Wykonać piaskownik w formie zbiornika prostokątnego,
żelbetowego o wymiarach zewnętrznych.
- długość:330 cm
- szerokość: 255 cm
- wysokość 210 cm
Zbiornik wykonać jako żelbetowy z betonu C30/C37, wodoszczelny (W8) i mrozoodporny (F150). Zbiornik
przejezdny z kominem włazowym z kręgów betonowych Ø1000 mm, Właz żeliwny ciężki, przejazdowy,
klasy D400 z ryglami. Zwieńczenie włazu wg normy EN – PN 124:200.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
• Roboty ziemne – budowa kanału,
• Roboty ziemne – przykanaliki,
• Budowa kanalizacji – kod CPV 45 23 24 10 – 9
- Kanały
- Przykanaliki
• usuniecie kolizji,
•
inwentaryzacja geodezyjna – powykonawcza.
Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
Przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy dla wskazania technologii, która rzutuje na
wysokość ceny Wykonawcy.

5.

Zamawiający nie przewiduje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

składania ofert częściowych i wariantowych,
udzielania zamówień uzupełniających,
zawarcia umowy ramowej,
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

6.

Termin wykonania
Data rozpoczęcia robót 05.05.2014
Data zakończenia robót 31.07.2014

7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia
Wiedza i doświadczenie
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe
ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie
kanalizacji deszczowej o wartości robót nie mniejszej niż 750 000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)
każda, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

•
•

•
•

•

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku, tj. liczba wykonanych robót, będą
zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego
w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.2. SIWZ.
Potencjał techniczny
potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania
robotami, będącymi przedmiotem zamówienia. Osoby wyznaczone do kierowania robotami muszą
posiadać wymagane uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej branży.
Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, w tym:
przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności w
zakresie budowy sieci kanalizacyjnych.
-potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego
w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.3 SIWZ.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 750 000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub jej
równowartość w walucie obcej.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane finansowe w innej walucie niż
polski ZŁ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

8.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych
dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI. 1. SIWZ, metodą spełnia / nie spełnia
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 18 000
złotych (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania
ofert.

9.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 %

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach, ul. Tacyanowskiego 1, 62-310 Pyzdry lub przesłać na

powyższy adres. W wypadku przesłania oferty będzie się liczyła data jej wpłynięcia do siedziby
zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 24 stycznia 2014 r. o godz. 9:00
11. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert

