
Iłowa: Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18,
w Gminie Iłowa - etap II

Numer ogłoszenia: 46973 - 2010; data zamieszczenia: 03.03.2010
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. 0-68 368 14

00, faks 0-68 368 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: Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy

autostradzie A-18, w Gminie Iłowa - etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

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

wykonanie uzbrojenia terenu strefy gospodarczej przy autostradzie A-18 etap II ( podstrefa Azalia i Magnolia), w

zakresie sieci wod.- kan. oraz wybudowanie dróg o nawierzchni bitumicznej nr 1 i nr 2. Dane ogólne i podstawowe

parametry robót : 5.1 Sieć wodociągowa - włączenie W1 Rurociąg fi 90 mm PE zgrzewane - 108 mb Rurociąg fi

110 mm PE zgrzewane - 2444,50 mb Hydranty nadziemne fi 80 mm , z zasuwami kołnierzowymi - 24 kpl Zasuwy

kołnierzowe sekcyjne fi 100 - 4 kpl 5.2 Kanalizacja sanitarna ( podciśnieniowa ) - włączenie P10 Rurociąg fi

90mmPE zgrzewane - 105,5 mb Rurociąg fi 110 mm zgrzewane - 1936 mb Studnie przyłączeniowe betonowe fi

1000mm ,z zaworem podciśnieniowym - 26 studni Zasuwa kołnierzowa fi 100m - 2 kpl 5.3 Kanalizacja deszczowa

Rurociąg fi 200mm PVC - 120 mb Rurociąg fi 250mm PVC - 281 mb Rurociąg fi 315 mm PVC - 284 mb Rurociąg

fi 400 mmPVC - 664,5 mb Rurociąg fi 500 mm PVC - 581 mb Rurociąg fi 630 mm PVC - 635 mb Studnie rewizyjne

betonowe fi 1200mm - 52 studnie Studzienki ściekowe betonowe fi 500 mm - 3 kpl 5. 4 Zbiornik wód deszczowych

o wymiarach 16m x 25m Ziemny , uszczelniony folią PEHD gr.2 mm, z obsypką i stabilizacją z płyt betonowych

ażurowych grubości 8 cm ; korona zbiornika wyłożona chodnikiem z płyt betonowych 50x50x7 cm o powierzchni 88

m2 ; balustrada stalowa z rur wysokości 110 cm i długości 96mb. 5.5 Drogi nr 1 i nr 2 Warstwa ścieralna z

mieszanki mastyksowo - gresowej (SMA)o grubości 5 cm ; podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o

grubości 13 cm ; podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o grubości 20 cm ; podłoże gruntowe wzmocnione

stabilizacją cementem o grubości 15 cm ; szerokość dróg - 6mb. Powierzchnia drogi nr 1 - 8708,30 m2 ; krawężnik

betonowy 20x30 cm - 2662mb. Powierzchnia drogi nr 2 - 1534 m2 ; droga bez krawężnika. Dokładny zakres i opis



technologii wykonania robót znajduje się w załączonym projekcie budowlanym; przedmiarze robót oraz

opracowanej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.00.00-5, 45.23.31.40-2, 45.23.21.50-8, 45.23.24.00-6,

45.23.24.40-8.

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: 31.08.2011.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 150 000 zł (słownie: sto

pięćdziesiąt 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

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: A. Są uprawnieni do

występowania w obrocie prawnym. B. Posiadają uprawnienia do wykonywania czynności związanych z

wykonywaniem zamówienia. C. Dysponują potencjałem technicznym i ekonomicznym niezbędnym do

wykonania zamówienia. D. Dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. E. Posiadają

sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia. F. Za okres ostatnich 5 lat

udokumentują wykonanie robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia i jego wartości. G. Nie

podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177). Ocena spełnienia warunków wymaganych

od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o złożone oświadczenia

oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. Wykonawca musi wykazać spełnienie

każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z

postępowania.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot



zamówienia (min. 2 zadania odpowiadająca przedmiotowi zamówienia tj. wykonanie uzbrojenia terenu w

sieci wod.- kan o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każde) , oraz wykonanie robót drogowych (

min. 2 zadania o wartości min. 200 000 zł brutto każde ) co potwierdzą odpowiednim dokumentem

stwierdzającym jej należyte wykonanie),

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

c) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat

kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia i oświadczeniami o gotowości współpracy przy

realizacji zamówienia (min. 2 osoby) , kadra kierownicza musi posiadać: - stwierdzenie przygotowania

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia branży sanitarnej i

konstrukcyjno - budowlanej ) - wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli

posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r - zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego

rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

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:

koncesję, zezwolenie lub licencję

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 wykonanych,  a  w  przypadku świadczeń okresowych lub  ciągłych również  wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w

okresie ostatnich trzech 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  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

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

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność

finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b

ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność

kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

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

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8

ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu składania  wniosków  o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną  informację  z Krajowego Rejestru Karnego w  zakresie określonym w  art.  24 ust.  1 pkt  9

ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu składania  wniosków  o



dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

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.4.3.2)  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

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 27, 68-120 Iłowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2010

godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, pokój nr 14.

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: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I, Działanie 1.2 Tworzenie

obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza.

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: tak


