
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ilowa.pl

Iłowa: Rewitalizacja Placu Wolności w Iłowej - I etap

Numer ogłoszenia: 155904 - 2012; data zamieszczenia: 15.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Iłowej , ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, woj. lubuskie, tel. 68 368 14 00, faks 68

368 14 01.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja Placu Wolności w Iłowej - I etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie pn. Rewitalizacja Placu Wolności w Iłowej

-etap I obejmuje wykonanie robót branży drogowej jako wiodącej ; robót budowlanych konstrukcyjnych komory

technologicznej i fontann; robót sanitarnych w zakresie przyłączy wod.-kan. oraz robót branży elektrycznej linii kablowych

oświetlenia terenu , zasilania i wyposażenia komory technologicznej ; doprowadzeniem do nich przyłącza wody i

odprowadzeniem z nich wody do kanalizacji deszczowej ; wykonanie zieleni i nasadzeń. W wyniku realizacji przedmiotowego

zadania zostaną zrealizowane następujące elementy robót : 1. Roboty branży drogowej 1.1 Roboty przygotowawcze :

pomiarowe ; karczowanie krzewów; wycinka drzew wraz z frezowaniem pni , pocięcie grubizny i wywóz do 2 km ; rozebranie

istniejących chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm : 830 m2 ; rozebranie obrzeży betonowych :150mb ; rozebranie

krawężników betonowych : 150 mb ; załadowanie i wywóż gruzu wraz z opłatą utylizacyjną na wysypisko do 5 km : 65m3 ;

przestawienie istniejących ławek parkowych wraz z koszami. 1.2 Roboty ziemne : wykopy : 425 m3 ; przygotowanie i

profilowanie podłóż pod nawierzchnie : 2690 m2 1.3 Nawierzchnie : kostka kamienna granitowa o wysokości 5 cm kolor

popielaty : 1080 m2 ; kostka kamienna granitowa o wysokości 5 cm kolor ciemnoszary : 805 m2 ; kostka kamienna granitowa

o wysokości 5 cm kolor czarny : 805 m2 ; nawierzchnia z płyt granitowych 50x50x5 cm : 80 m2 ; nawierzchnia z płyt

granitowych ,z otworami na dysze : 4,50 m2 1.4 Elementy ulic : krawężnik kamienny 15x30 cm na ławie betonowej : 240 mb ;

obrzeża kamienne ( obramowanie zieleni ) o wym. 8x25 cm : 460 mb 1.5 Zieleń drogowa : posadzenie drzew liściastych z

uformowaną bryłą : 15 szt ; nasadzenia krzewów żywopłotowych : 240 szt. 2. Roboty budowlane konstrukcyjne 2.1. Fontanny

nr 1 i nr 2 : Górna powierzchnia to przykrycie z granitowych płyt o wymiarach 50 x 50 cm i grubości 5 cm ; wewnętrzna część

układana w niecce fontanny i mocowana w płycie dennej to konstrukcja metalowa podpierająca płyty górne. Składa się

kwadratowych rur i płaskich blach ustalających położenie płyt. Podstawowa konstrukcja to żelbetowa niecka fontanny o

kształcie kwadratowego doku który w rzucie ma wymiary zewnętrzne 5,10 x 5,10 m. Grubości ścian i płyty dennej wynosi 25

cm. Całkowita wysokość niecki fontanny uwzględniając płyty przykrywające wynosi 85 cm. 2.2 Komora technologiczna
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Komora technologiczna o wymiarach wewnętrznych w rzucie 2,50 x 3,00 m, posiada wysokość 2,30 m w świetle. Składa się

ona z żelbetowych prefabrykowanych płyt przykrywających, żelbetowych ścian i żelbetowej płyty dennej. 3.Roboty sanitarne

3.1 Roboty przygotowawcze : rozbiórki nawierzchni ulic, parkingów , krawężników i podbudowy celem włączenia przyłączy

wod. - kan. do istniejących rurociągów 3.2 Roboty ziemne : wykopy :134m3; ażurowe wzmocnienie wykopów :114 m2 ;

zasypki rurociągów i wywóz nadmiaru ziemi : 33m3 3.3 Odwodnienie korpusu placu : wykonanie p[rzyłącza wodociągowego

PE 32mm: 33mb ; montaż układu pomiarowego wody ; montaż kanałów pvc 110mm: 14 mb ; montaż kanałów pvc 200mm :

55mb ; montaż zasuw kołnierzowych 100 mm; 2 szt ; studnia rewizyjna 1200 mm i głębokości 1m z obudową : szt 1;

studzienki rewizyjne pvc Tegra 600 : szt.5 ; odwodnienie liniowe Aco Drein : 52 mb studzienka odwadniająca place wodne

500mm, z kratą i pompą zatapialną 3m3/h : szt.1 3.4 Odtworzenie krawężników i nawierzchni z kostki kamiennej i polbruku z

odzysku wraz z podbudową : 28 m2 4. Roboty elektryczne 4.1 Zasilanie kablem YAKY 4x35mm2 i posadowienie szafki

oświetleniowej RO : 3mb 4.2 Linia kablowa oświetlenia YAKY 4x25mm2: 213,6mb ; posadowienie słupów oświetlenia

zewnętrznego, z wysięgnikiem, zabezpieczeniem , przewodami i oprawą : 12 szt 4.3 Zasilanie kablem YAKY 4x25mm2: 50mb

; montaż rozdzielni RF , w komorze technologicznej oraz instalacja oświetleniowa , gniazd i wyrównawcza 4.4 Prace

towarzyszące : wyłączenia i dopuszczenia ; pomiary geodezyjne powykonawcze.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.22.30.00-6, 45.23.00.00-8, 45.31.56.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2012.

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

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia

tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH

WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: 1) 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 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 2) 2) 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 ofert. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
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opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 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

ofert. 4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu (z art. 22

ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp). Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych

przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające

spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi się wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat (przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania

o udzielenie zamówienia), a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej 2 zadania

podobne z rodzaju i zakresu do przedmiotu zamówienia o wartości min. 950 000,- zł. netto każde *) przez roboty

odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumieć się będzie wykonanie robót

w niżej wymienionym asortymencie, w ilościach nie mniejszych niż: - wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

granitowej w ilości 2700 m2. - wykonanie krawężnika kamiennego w ilości 250 mb - wykonanie obrzeża

kamiennego w ilości 460 mb Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez

wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające

spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami do wykonania niniejszego zamówienia, tj.

- min. 1 osobą kadry technicznej do wykonywania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane

w zakresie robót drogowych lub uprawnienia konstrukcyjno-budowlane zgodnie z art.12 ust 1 i 2 oraz art.14 ust.1

Prawa Budowlanego oraz posiadającą aktualne ubezpieczenie o.c.; Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na

podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny

informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku należy do oferty dołączyć - polisa, a w przypadku jej braku inny

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. zł W przypadku ofert składanych wspólnie,

wszyscy partnerzy musza spełniać warunek sytuacji ekonomiczno-finansowej, tj. przedłożyć polisę lub inny

dokument ubezpieczenia o.c. - wraz z załączeniem kopii dowodu opłaty polisy. Ocena spełnienia warunku

dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których

wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia -

nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) 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:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
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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

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

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

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

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

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

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

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

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych

podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego

podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

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
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ofert

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

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dowód wpłacenia wadium. 2) Formularz oferty. 3) Wypełniony formularz cenowy - kosztorysy ofertowe wg branż dla

poszczególnych robót 4) Wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - jeżeli dotyczy (załącznik Nr 6

do SIWZ). 5) Zobowiązanie do współpracy - jeżeli dotyczy (załącznik nr 8 do SIWZ). 6) Pełnomocnictwo lub inny dokument

określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50

% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ilowa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 25,

pok. nr3 68-120 Iłowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2012 godzina 12:00,

miejsce: Urząd Miejski w Iłowej ul.Żeromskiego 27, pok. nr 14 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Program Operacyjny - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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