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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji , ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice,

woj. śląskie, tel. 032 4693654, faks 032 4693654.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzwik.zebrzydowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach

Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w

Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody

pitnej. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zakres robót: 1.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Pitnej o wydajności 576 m3/d obejmującej wykonanie budynku technologii w

którym zlokalizowano: - zbiornik wody surowej o pojemności 20 m3 -węzeł odżelaziania i odmanganiania - węzeł

usuwania amoniaku - zbiornik retencyjny o pojemności 200 m3 - zestaw hydroforowy - zespół do dezynfekcji 2.

Budowa rurociągu tranzytowego PE fi 160 o długości 3.408,80 mb.

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.23.21.00-3, 45.23.13.00-8, 45.10.00.00-8,

45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.11.00.00-1, 45.26.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0,

45.44.00.00-3, 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.33.24.00-7,

45.23.24.10-9, 45.25.51.10-3, 45.31.00.00-3.

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

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 85000 zł Wadium wnosi się

przed upływem terminu składania ofert Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na konto zamawiającego :

Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 40 8470 0001 2003 0027 8496 0004

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

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego

rejestru, jeśli 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 ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust

1 pkt 2 ustawy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajacy uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym

okresie - co najmniej 2 roboty kubaturowe / budowa, rozbudowa, nadbudowa / o wartości min 1 mln zł

każda oraz sieć wodociagową o łącznej długości co najmniej 6 km min fi 160 w materiale PE

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które posiadają

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej

i elektrycznej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu

zawodowego

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jezeli Wykonawca posiada zabezpieczone środki finansowe

lub zdolność kredytową na kwotę nie nizszą niż 800000 zł

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

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w  których  wykonawca

posiada  rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność

kredytową wykonawcy, wystawioną 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 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
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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
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miesięcy 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)

Zobowiazanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbednych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia lub innych dokumentów potwierdzajacych ten fakt , jeżeli wykonawca posiada w

ofercie udział podmiotów trzecich

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: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie, jeżeli zajdą przesłanki art.

67 pkt 5 a lub b Ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto przewiduje sie zmiany umowy polegajace na: 1.

Uzasadnionym przedłuzeniu terminu realizacji umowy w razie wystapienia: - koniecznosci udzielenia zamówienia

dodatkowego - sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy a mającej wpływ na realizację

robót - zaistnienia siły wyższej - przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego 2. Zmianie

powszechnie obowiazujacych przepisów prawa , których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia

niniejszej umowy a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, majacych wpływ na

realizacje umowy 3. zaistnieniu okolicznosci uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie

można było przewidzieć na etapie zawierania umowy m.in. - nieujęte / niezinwentaryzowane / uzbrojenie

podziemne, które zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych - zwiazane z ewentualnymi

pomyłkami lub brakami wielobranżowej dokumentacji oraz zwiazanych z nią przedmiarach robót na podstawie

której zrealizowana jest inwestycja, co powoduje konieczność zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych -

wynikające z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych - wynikające z

nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia,

uszkodzenia, wymagajac naprawy 4. Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez

ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. Wszystkie powyższe

postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią
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jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.gzwik.zebrzydowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zakład Wodociagów i

Kanalizacji Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 - pokój nr 43.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2012

godzina 09:45, miejsce: Gminny Zakład Wodociagów i Kanalizacji Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 - pokój nr

43.

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: Nie dotyczy.

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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