WZWiK – ZP 1/03/2010

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
1. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO :Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji,ul.
Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa; tel./fax (041) 39 43 680; www.wzwik-wloszczowa.pl .

2. TRYB ZAMÓWIENIA :Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14000
euro. Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).
3. Ogłoszenie obowiązkowe zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w
dniu 22.03.2010 r. Numer ogłoszenia 80116-2010.
4. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: http://www.wzwikwloszczowa.pl. SIWZ można również otrzymać w siedzibie Zamawiającego –adres jak w pkt.1.
5. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRES ZAMÓWIENIA.
KOD CPV: 45231300-8.
1). Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Nieznanowice , gm. Włoszczowa
obejmująca wykonanie:
- sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE100 PN10 SDR17 o średnicach: Ø160/9,5mm –
3132,00mb; Ø110/6,6mm – 1431,00mb; Ø90/5,4mm –16,00mb Ø63/3,8mm – 265,00mb; wraz z kształtkami i uzbrojeniem,
- wykonanie przyłączy wodociągowych (odcinki od sieci do granic nieruchomości) z rur
ciśnieniowych j.w.: Ø 63/3,8mm – 26,00mb; PE Ø40/2,4mm – 334,00mb; - wraz z
kształtkami i uzbrojeniem,
- przewierty lub przeciski (o długości 7,00 – 11,00m) z rur stalowych ochronnych RST dla
przejść rurociągów pod drogami, ciekami wodnymi: Ø273/7,1mm – 21,00mb; Ø219/6,3mm
– 18,00mb; Ø133/5,5mm – 136,00mb; Ø108/4,0mm – 86,00mb;
-przekopy (o długości 7,00 – 11,00m) z rur stalowych ochronnych RST dla przejść
rurociągów pod drogami, ciekami wodnymi : Ø273/7,1mm – 87,00mb; Ø219/6,3mm –
29,00mb; Ø108/4,0mm – 28,00mb;
- tyczenie trasy i powykonawczą inwentaryzację geodezyjna,
2). Szczegółowy zakres robót i obowiązków Wykonawcy określa SIWZ.
Obowiązek zlecenia nadzoru archeologicznego nad realizowaną inwestycją stanowi zadanie
Zamawiającego.
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6. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości nie więcej niż 10%
wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
8. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wybrany wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia: 31.08.2010r.
10. INFORMACJA O ZAWARCIU Z WYKONAWCĄ UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. INFORMACJA O PROWADZENIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty.
12. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O OGRANICZENIACH W UBIEGANIU
SIĘ O ZAMÓWIENIE.
Zamawiający nie ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
13.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

SPOSOBU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z postanowie niami art. 22 ust.1 ustawy PZP spełniają warunki dotyczące :
1). Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2). Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena dokonana będzie na podstawie Załącznika Nr 3 do oferty : wykazu robót
wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, odpowiadających swoim rodzajem robotom
stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 300 000zł brutto
(słownie złotych : trzysta tysięcy) potwierdzonych dokumentem, że roboty te
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
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ukończone. Roboty winny być wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest
krótszy – w tym okresie. Ocena odbywać się będzie wg formuły: spełnia- nie
spełnia.
3). Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena dokonana zostanie na podstawie Załącznika Nr 4 do oferty wykazu osób,
które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia 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 : kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi
w specjalności robót instalacyjnych do kierowania robotami w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kopii posiadanych uprawnień i
zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego. Ocena odbywać
się będzie wg. formuły: spełnia-nie spełnia.
4). Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ocena dokonana zostanie na podstawie Załącznika Nr 5 do oferty polisy
ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w minimalnej wysokości
100 000 zł w zakresie prowadzonej działalności. Ocena odbywać się będzie wg.
formuły: spełnia-nie spełnia.
14. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU .
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu , określonych SIWZ
Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
1). W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy do
oferty załączyć:
a)

Oświadczenie złożone w trybie art.44 ustawy PZP o spełnianiu warunków, o
których mowa w art.22 ust.1 ustawy – Załącznik Nr 1

b) wykaz

robót budowlanych
- wykonanie co najmniej dwóch robót
odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot
zamówienia o wartości minimalnej 300 000zł brutto (słownie złotych : trzysta
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tysięcy) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
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 (np. protokół odbioru końcowego
robót, potwierdzenie inwestora lub inne) – Załącznik Nr 2
c)

wykaz osób - które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi:
kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności
robót
instalacyjnych do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych wraz z załączeniem posiadanych uprawnień i zaświadczenia o
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego – Załącznik Nr 3

d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i
kontraktowej w minimalnej wysokości 100 000 zł w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia– Załącznik Nr 4
2). W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy załączyć do oferty :
e)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie
art.24 ust.1– Załącznik Nr 5
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w
realizacji zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu
w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonych w pkt. 1 i 2.

3). Inne wymagane dokumenty.
a)

Dowód wniesienia wadium w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy
złotych 00/100). Wadium należy wnieść w terminie i formach przewidzianych
w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik Nr 6

b) Kosztorys ofertowy zawierający wycenę przedmiotu zamówienia zgodnie z

dokumentacją projektową, sporządzony zgodnie z rozdziałem XVIII SIWZ -–
Załącznik Nr 7
4). Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada oprócz dokumentów wymienionych w ust..1-3:
4.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
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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.
15. Osoby upoważnione przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
1) Henryk Kaczmarski – tel.: 041 39 43 680,
2) Czesław Dominik – tel.: 041 39 43 680,
16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ : 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji , ul.
Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa do dnia 09.04.2010 r. do godziny 12:00 -pokój nr 1.
18. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
Oferty zostaną otwarte w sposób jawny przez komisję przetargową w dniu 09.04.2010 r.
o godzinie 12:30 w siedzibie Włoszczowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji,
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa - pokój nr 3 .
19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
W wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert ważnych, Zamawiający kierować się
będzie następującymi kryteriami: cena oferty – znaczenie 100%.
20. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM .
Wymagane jest aby oferta była zabezpieczona wadium o wartości: 15 000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),
21. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY .
Wymagane jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
całkowitej podanej w ofercie.
22 . ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Wzór umowy o realizację zadania stanowi załącznik do SIWZ.

DYREKTOR

inż. Władysław Oksiński
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