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Iłowa: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa

poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec ( II etap ) i kanalizacji

sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa

Numer ogłoszenia: 330478 - 2012; data zamieszczenia: 04.09.2012

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: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w

Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec ( II etap ) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy

Sportowej w miejscowości Iłowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie pn. Uporządkowanie

gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec ( II etap ) i

kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa obejmuje wykonanie: Budowę wodociągu w

sołectwie Żaganiec ( II etap). Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z rur PE SDR 11 według niżej

wymienionych średnic : 1) Rurociąg z rur PE 100 SDR 11 PN 10 fi 110 mm- 950,00 m rurociąg przyłączyć do

sieci wodociągowej wsi Wilkowisko - w miejscu zakończenia etapu I. Wszystkie przejścia przez rzeczki , drogi o

nawierzchni asfaltowej należy wykonać przewiertem sterowanym . Przejście wzdłuż działki drogowej nr 2/2

należy wykonać również przewiertem sterowanym. Ilość przejść znajduje się na mapach sytuacyjno -

wysokościowych . Rurociągi układać na podsypce piaskowej o gr. 0,15-0,20m, na głębokości i ze spadkami

podanymi na profilach. Na wys. ok. 30-40 cm nad rurociągami ułożyć taśmę sygnalizacyjną z folii w kolorze

niebieskim. 2/ Rurociąg z rur PE SDR 11 PN 10 fi 90 mm - 21,60 m 3/ Rurociąg z rur PE SDR 11 PN 10 fi 63 mm

- 6,50 m 4/ Hydranty nadziemne p.poż. fi 80 mm 5/ zasuwy fi 100 mm zabudowane na rurociągach 6/Sieć poddać

próbie szczelności ,po pozytywnej próbie szczelności wykonać dezynfekcję , wykonać płukanie sieci. Budowę
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kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej, Iłowa Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od

studni rewizyjnej S1 do S8 i przyłączy w obrębie działek będących własnością Gminy Iłowa : 1/ Rurociąg z rur

PCV fi 200 mm- 184,50 m, wzdłuż drogi gminnej gruntowej ( od S1 - do S8). Ścieki socjalne z osiedla budynków

mieszkalnych zostaną odprowadzone do istniejącej grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej fi 400mm poprzez studnie

włączeniową S1. 2/ Studnie rewizyjne zostały zaprojektowane jako studnie z prefabrykatów żelbetowych fi 1

200mm, posadowione na dnie betonowym, przykryte płytami nastudziennymi żelbetowymi fi 1200x120mm

zaopatrzonymi w otwór włazowy fi 600mm i pokrywę włazową typu ciężkiego. Zaopatrzone w typowe stopnie

złazowe żeliwne wg PN/H-74086. W miejscach przejść rurociągów kinety. 3)Od granicy z działkami prywatnymi

przyłącza z rur PCV fi 160mm - 20,00 m do studni rewizyjnych S2 , S3, S5,S7, i S8. Rurociągi układane na

podsypce piaskowej o gr. 0,15-0,20m, na głębokości i ze spadkami podanymi na profilach. Dokładny opis

zakresu i technologii wykonania znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz

opracowanej specyfikacji technicznej..

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5.

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: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 500,00 zł. (słownie:

dziesięć tysięcy pięćset złotych). Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od daty składania

ofert. FORMY WNOSZENIA WADIUM: 1) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek

bankowy Zamawiającego - Bank : Bank Spółdzielczy w Iłowej - Nr rachunku : 50 9658 0006 0000 1443 2007

0004 z dopiskiem na blankiecie przelewu wadium przetargowe Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w

Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec ( II etap ) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy

Sportowej w miejscowości Iłowa. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy

dołączyć do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie

zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 2) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego,

gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju

Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego lub

przesłać z ofertą w oddzielnej kopercie , a kopię załączyć do oferty. Z treści dokumentu winno wynikać

bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą,

zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.

46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 20.09.2012r.

do godz. 12 00. 4) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
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w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona (kopię dowodu

wpłacenia wadium należy załączyć do oferty). 5) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11). 6) Wykonawcy, którego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w

sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego

wniesienia żądano. 7) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę

przed upływem terminu składania ofert. 8) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę,

któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez

zamawiającego; 9) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez

wykonawcę. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została

wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11) Zgodnie z art. 46

ust. 4 a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.

1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

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) 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 opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
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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.

300 000,- 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 rurociągu sieciowego z rur : - fi 110mm - 950 m, - wykonanie

przejść pod przeszkodami przewiertem sterowanym , - wykonanie rurociągu sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej PCV fi 200mm - 185m, - wykonanie studni rewizyjnych fi 1200mm, 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 specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i

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

spełnia. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ww. warunków. Niespełnienie któregokolwiek

warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

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, 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
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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 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

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

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.
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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, 68-120

Iłowa, ul. Żeromskiego 25, Referat Gospodarki Komunalnej (w godzinach 8:00-15:00), pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2012

godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Iłowej, 68-120 Iłowa, ul. Żeromskiego 27, 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: Działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata

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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