
Sobótka: Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz

wodociągu Księginice-Sulistrowice

Numer ogłoszenia: 171789 - 2009; data zamieszczenia: 07.10.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka , Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045,

faks 071 3162123.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobotka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW

Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice-Sulistrowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano - montaŜowych, a w szczególności: 1)Budowa stacji

uzdatniania wody w Sulistrowiczkach wraz z infrastrukturą techniczną, 2)Budowa sieci wodociągowej Księginice

Małe - Sulistrowice wraz z wymianą zestawu hydroforowego w Księginicach Małych, 3)Przebudowa stacji

uzdatniania wody w Świątnikach wraz z infrastrukturą techniczną. Pełny zakres robót budowlanych zawarty jest w:

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wszystkie

obowiązki Wykonawcy zawarte są w projekcie umowy dołączonej do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.30-5, 45.23.21.50-8, 45.31.12.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1)KaŜdy Wykonawca w wypadku złoŜenia oferty na zadanie zobowiązany jest do

wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 75 000,00 zł najpóźniej do 28.10.2009 r. do godz. 10.00

2)Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1.)w pieniądzu: przelewem na konto Gminy

Sobótka w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich O/Sobótka na rachunek nr 72 9574 1015 2003 0200 1605

0004 z dopiskiem -wadium przetargowe - sprawa: ZP.341-36/2009-, 2.)w poręczeniach bankowych, 3.)w

gwarancjach bankowych, 4.)w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3)Wadium wnoszone w formie ustalonej w cześci VI pkt. 6

ppkt. 4 licz. 2 ÷ 5 SIWZ musi być zdeponowane w oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert
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(pok. nr 15), a kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę naleŜy dołączyć jako załącznik

do oferty. W przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty naleŜy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji wadialnej, który

po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o

przyjęciu wadium zostanie przesłane Wykonawcy pocztą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium będzie

uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy. 4)Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania

ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew

przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu

wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego

terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Wadium musi zabezpieczać złoŜoną ofertę przez cały okres

związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 5)W przypadku złoŜenia przez Wykonawcę

wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna

zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego,

gwaranta (banku lub instytucji udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która

ma być zabezpieczona gwarancją, c)kwotę gwarancji, d)termin waŜności gwarancji, e)wskazanie, Ŝe gwarancja jest

nieodwołalna, f)zobowiązanie gwaranta do: -zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca, nie odpowiedział na wezwanie, o którym mowa w art. 26

ust. 3 Ustawy - nie odpowiedział na wezwanie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw,

g)zobowiązanie gwaranta do: /zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego

zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca, którego ofertę wybrano: w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w

art. 26 ust. 3 Ustawy nie złoŜył dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub

pełnomocnictw, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy stało się

niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, ww. postanowienia stosuje się równieŜ do poręczeń.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków: 1.Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym O udzielenie zamówienia

publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na

podstawie art. 24 Ustawy, 2)Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 Ustawy, tzn.:

a)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień, b)Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia, c)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia, d)Wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

w tym okresie, zadania inwestycyjne o zakresie i charakterze zbliŜonym do przedmiotu zamówienia, co

najmniej 2 zadań polegających na budowie lub modernizacji technologii uzdatniania wody z

zastosowaniem układów filtracyjnych o wydajności nie mniejszej niŜ 75 m3/h oraz wykonali, co najmniej 2

zadania polegające na budowie sieci wodociągowej przesyłowej z rur PE o średnicy nie mniejszej niŜ 90

mm i długości nie mniejszej niŜ 1 km, e)Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzenia działalności wykonywania robót budowlanych o wartości nie mniejszej niŜ 3 000 000,00 zł,

f)ZłoŜą kompletną ofertę w rozumieniu SIWZ..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Informacja o oświadczeniach i

dokumentach, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niŜ 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot

zobowiązany do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w załączonym odpisie z rejestru nie

uwzględniono zmian w tekście dokumentu, Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do dołączenia do

oferty dowodu złoŜenia w sądzie rejestrowym ww. zmian. W przypadku przedsiębiorstw
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zorganizowanych w formie spółki cywilnej, kaŜdy ze wspólników zobowiązany jest dołączyć wypis z

ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe

dokumenty dla kaŜdego z nich, 2.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez

dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z

nich, 3.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9

Ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku

wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w

ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich, 4.Aktualne zaświadczenia

właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe

Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub

społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawione

nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania

się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być

złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich, 5.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o

udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone

przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich - załącznik nr 6, 6.Wykaz wykonanych, w ciągu ostatnich

pięciu lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, jako generalny wykonawca:

a)co najmniej 2 zadań polegających na budowie lub modernizacji technologii uzdatniania wody z

zastosowaniem układów filtracyjnych o wydajności nie mniejszej niŜ 75 m3/h - załącznik nr 7,

b)wykonanie co najmniej 2 zadań budowy sieci wodociągowej przesyłowej z rur PE o średnicy nie

mniejszej niŜ 90 mm i długości nie mniejszej niŜ 1 km - załącznik nr 7, W przypadku wspólnego ubiegania

się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał techniczny

oraz łączne doświadczenie. Fakt wykonania ww. robót musi być potwierdzony referencjami od

Zamawiających bądź innymi dokumentami potwierdzającymi naleŜyte ich wykonanie. 7.Wykaz osób,

którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia z dokumentami stwierdzającymi, Ŝe osoby te posiadają odpowiednie uprawnienia do

wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę

odpowiednich izb samorządu zawodowego lub odpowiednie certyfikaty (świadectwa) - załącznik nr 8, w

tym: a)kierownik budowy - z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b)kierownik robót - z uprawnieniami do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c)kierownik robót - z uprawnieniami do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub

więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał kadrowy oraz łączne

kwalifikacje. JeŜeli w wykazie Wykonawca wskazał osobę, którą będzie dysponował na podstawie

porozumienia z innym podmiotem - pisemne zobowiązania tego podmiotu do udostępnienia tej osoby do

realizacji przedmiotu zamówienia. 8.polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niŜszą niŜ 3 mln PLN. W przypadku, gdy

Wykonawca przedstawi polisę o wartości wyraŜonej w innej walucie niŜ PLN, Zamawiający dokona

przeliczenia na PLN po kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty z dnia publikacji

ogłoszenia. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy mogą złoŜyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, Ŝe wszyscy wykonawcy są ubezpieczeni

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 9.informacji z banku
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lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada podstawowy

rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w

wysokości nie mniejszej niŜ 1 mln PLN, wystawiona nie wcześniej, niŜ 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, Środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wskazanej wysokości.

Uwaga: Jeśli, w informacji banku zawarte zostanie sformułowanie, Ŝe Wykonawca posiada środki

finansowe lub zdolność kredytową na poziomie X - cyfrowym, wówczas Zamawiający uzna, Ŝe

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości odpowiadającej najniŜszej

kwocie składającej się z X cyfr. 10. Dowód wniesienia wadium..

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.sobotka.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Sobótce,

58-050 Sobótka, ul. Rynek 1, pokój nr 10.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2009 godzina

10:00, miejsce: Urzędu Miasta i Gminy Sobótka ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, Biuro Podawcze - parter budynku.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dla

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013..
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