OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
wykonanie zadania pn.
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku
Zapowiednia - Białobrzeg
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pyzdrach, ul.
Magistracka 1, 62-310 Pyzdry, woj. wielkopolskie, tel. 63 213 53 18, faks 63 276 83 33
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/zamowienia-publiczne/zamowienia.html
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Zapowiednia Białobrzeg. Należy wykonać sieć z polietylenu o długości 2811 mb z rur PE 100 PN10 SDR17 Ø110 mm. Przewody
łączone mają być za pomocą zgrzewania doczołowego. Kształtki z PE łączone będą tak jak przewody przesyłowe,
natomiast połączenia węzłów żeliwnych kołnierzowych należy uszczelnić za pomocą uszczelek płaskich o gr. 4 - 6
mm. Na sieci wodociągowej należy zamontować zawory odcinające przelotowe o średnicy 100 mm szt 3 oraz
hydranty p.poż naziemne o śr. 80 mm na odgałęzieniu z dodatkową zasuwą odcinającą o śr. 80 mm. szt 8. Przyłącza
wodociągowe wykonać należy z rur PE o średnicach 32, 40 50 mm o łącznej długości 947 mb. Po wykonaniu
budowy sieci wodociągowej należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, którą należy zlecić
upoważnionym służbom geodezyjnym. Szczegółowo zakres zadania zawarty jest w dokumentacji technicznej oraz
przedmiarze robót. Przedmiotowe roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót, dokumentacją przetargową, obowiązującymi normami, sztuką inżynierską i uzgodnieniami
stanowiącymi załącznik do projektu.
Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert częściowych i wariantowych,
2) udzielania zamówień uzupełniających,
3) zawarcia umowy ramowej,
4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
−

30 dni od daty podpisania umowy. Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę ich odbioru bez wad i usterek.

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
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
oświadczeń

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i
prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie sieci wodociągowej lub
kanalizacji sanitarnej o porównywalnym zakresie z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 250 000,00
złotych brutto każda z robót budowlanych;
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
oświadczeń

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do
udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi o specjalności - instalacyjno inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. - która
będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi;
warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wymienione
uprawnienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę, co najmniej 250 000 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień
składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)
Kryteria oceny ofert:
1.

Kryterium nr 1 - Cena

Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:
Cena najniższej oferty (zł)
Ilość punktów oferty badanej =

--------------------------

x 95 = ilość pkt. – max 95 pkt.

Cena oferty badanej (zł)
2.

Kryterium nr 2 - Okres rękojmi za wady

Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:

- 36 miesięcy rękojmi (minimalny wymagany okres) = 0 pkt
- 48 miesięcy rękojmi = 5 pkt. – max 5 pkt.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2015 godzina 8:00,
miejsce: Urząd Miejski w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry pok. nr 10.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

