
owa: Rozbudowa sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej wraz z
przy czeniami do dzia ek przy ul. aków w I owej

Numer og oszenia: 123786 - 2009; data zamieszczenia: 28.04.2009
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina I owa , ul. eromskiego 27, 68-120 I owa, woj. lubuskie, tel. 0-68 368 14 00, faks

0-68 368 14 01.

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.ilowa.pl

Adres strony internetowej, pod którym dost pne s  informacje dotycz ce dynamicznego systemu

zakupów: www.ilowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Rozbudowa sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej wraz z

przy czeniami do dzia ek przy ul. aków w I owej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Sie  i przy cza wodoci gowe:

projektuje si  rozbudow  sieci wodoci gowej : - o rednicy 90 mm PE - 69,00 mb - o rednicy 110 mm PE -

218,00 mb - przy cza wodoci gowe ( bez studni wodomierzowej ) o rednicy 32 mm PE - 32,00 mb Sie  i

przy cza kanalizacyjne : - o rednicy 90 mm PE - 237,00 mb - przy cza kanalizacyjne ( bez studzienki

podci nieniowej ) o rednicy 63mm - 31,00 mb. Dok adny zakres i opis technologii wykonania robót znajduje si  w

za czonym projekcie budowlanym; przedmiarze robót oraz opracowanej specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót..

II.1.4) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.10-9.

II.1.5) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje si  udzielenie zamówie  uzupe niaj cych: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi cach: 1.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZ CE ZAMÓWIENIA

http://www.ilowa.pl
http://www.ilowa.pl


Informacja na temat wadium: Zamawiaj cy da wniesienia wadium w kwocie 3 000 z .

III.2) WARUNKI UDZIA U

Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych

warunków: W przetargu mog  bra  udzia  wykonawcy, którzy spe ni  nast puj ce warunki: A. S

uprawnieni do wyst powania w obrocie prawnym. B. Posiadaj  uprawnienia do wykonywania czynno ci

zwi zanych z wykonywaniem zamówienia. C. Dysponuj  potencja em technicznym i ekonomicznym

niezb dnym do wykonania zamówienia. D. Dysponuj  pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.

E. Posiadaj  sytuacj  finansow  i ekonomiczn  gwarantuj  wykonanie zamówienia. F. Za okres

ostatnich 5 lat udokumentuj  wykonanie robót odpowiadaj cych przedmiotowi zamówienia i jego

warto ci. G. Nie podlegaj  wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówie  publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Ocena spe nienia warunków

wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formu y spe nia - nie spe nia, w oparciu o z one

wiadczenia oraz dokumenty potwierdzaj ce spe nienie tych warunków..

Informacja o o wiadczeniach i dokumentach, jakie maj  dostarczy  wykonawcy w celu

potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu: W przetargu mog  bra  udzia

wykonawcy, którzy z  wymagane o wiadczenia i dokumenty : a) Aktualny odpis z w ciwego rejestru

albo aktualnego za wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy

wymagaj  wpisu do rejestru lub zg oszenia do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, b) Wykaz wykonanych

w okresie ostatnich 5 lat robót a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie,

odpowiadaj cych swoim rodzajem i warto ci  robotom stanowi cym przedmiot zamówienia (min. 1

robota odpowiadaj ca przedmiotowi zamówienia tj. wykonanie uzbrojenia terenu w sieci wod.- kan o

warto ci nie mniejszej ni  150.000 z , co potwierdz  odpowiednim dokumentem stwierdzaj cym jej

nale yte wykonanie), c) Wykaz osób i podmiotów, które b  wykonywa  zamówienie wraz z

informacjami na temat kwalifikacji niezb dnych do wykonania zamówienia i o wiadczeniami o gotowo ci

wspó pracy przy realizacji zamówienia (min. 1 osoba) , kadra kierownicza musi posiada : - stwierdzenie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia bran y

sanitarnej ) - wpis na list  w ciwej Okr gowej Izby Samorz du Zawodowego, a je eli posiada

uprawnienia wydane po 14.02.1995r - za wiadczenie lub decyzj  o wpisie do centralnego rejestru

prowadzonego przez G ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. d) O wiadczenie, i  wykonaj

zamówienie wy cznie si ami w asnymi - nie dopuszcza si  podzlecania przedmiotu zamówienia

podwykonawcom. e) O wiadczenie, i  nie podlegaj  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

Prawo zamówie  publicznych. f) Aktualne za wiadczenia w ciwego naczelnika Urz du Skarbowego

oraz w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Spo ecznego potwierdzaj cych odpowiednio, e wykonawca nie zalega z op acaniem podatków, op at

oraz sk adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo eczne lub za wiadczenie, e Wykonawca uzyska

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w

ca ci wykonania decyzji organu wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed terminem sk adania

ofert. g) Zaakceptowany projekt umowy (lub o wiadczenie o akceptacji warunków umowy) oraz

uproszczony kosztorys ofertowy..

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: najni sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.ilowa.pl.

Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: Urz d Miejski w I owej ul.

eromskiego 27 68-120 I owa.

IV.3.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 20.05.2009

godzina 12:00, miejsce: Urz d Miejski w I owej ul. eromskiego 27 68-120 I owa w sekretariacie - I pi tro.

IV.3.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).

http://www.ilowa.pl.

