
Baćkowice: Poprawa stanu czysto ści wód dorzecza Koprzywianki poprzez

budow ę kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej na terenie gminy

Baćkowice - etap II.

Numer ogłoszenia: 39308 - 2013; data zamieszczenia:  29.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy Baćkowice , 27-552 Baćkowice, woj. świętokrzyskie, tel. 0-15 868-62-25, faks

0-15 868-62-04.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://bip.backowice-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki

poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap II..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

przyłączami w miejscowościach: Olszownica i Baćkowice , Długość sieci grawitacyjnej. Fi-200 - 5 448 mb Długość

sieci tłocznej fi: 63 x 3,8 mm - 191 mb Długość sieci tłocznej fi: 75 x 4,5 mm - 496 mb Ilość przepompowni

sieciowych ścieków 2 szt Ilość przyłączy 87 o łącznej długości 847 mb. o średnicy Dn 160 . W ramach prac w

wykonawca wykona i zamontuje tablicę informacyjną a po zakończeniu inwestycji także tablicę pamiątkową zgodnie z

Rozporządzeniem WE 1828/2006. Wzór tablic będzie uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca zawiadomi

właściwy organ o zakończeniu budowy co najmniej na 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do

użytkowania..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.24.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Ustala się wadium w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i

00/100 groszy).

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa



nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Spełniają warunki określone

przepisami art. 22 ust 1. u .p. z. p., tj. spełniają warunki, dotyczące: Posiadania uprawnień

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania. Posiadania wiedzy i doświadczenia.Dysponowania odpowiednim

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Znajdują się w

sytuacji ekonomicznej i finansowej Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust.1 u. p. z. p.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie

polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 4 000 000 złotych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi następujące

kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000

000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży

przedło żyć:

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

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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedło żyć:

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

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

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:Oferty na wykonanie zamówienia publicznego (zgodnie z treścią

załącznika nr 1 do SIWZ). Dokumentów potwierdzających uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają

z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany

dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania. Przed

podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu kosztorys sporządzony na podstawie

przedmiaru. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie

kierownika budowy o przejęciu obowiązków kierownika w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. Przed

podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kopie dokumentów uprawnień

potwierdzających aktualną przynależność kierownika budowy oraz kierowników robót do właściwej Izby Inżynierów

Budownictwa. (patrz pkt 4.3. SIWZ) Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kosztorys

powykonawczy. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł.

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych

ponad 50 % pracowników stanowi ą 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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących

przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do

wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany

wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.Zamawiający dopuszcza

zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może

być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia

informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie

spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy brutto. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika robót, oraz innych

osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji zamówienia w sytuacji zdarzeń losowych

uniemożliwiających mu pełnienie jego funkcji z zastrzeżeniem, że taka zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają

warunki określone w SIWZ. Inicjatorem tej zmiany może być Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie

pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie

wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza

zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych

(kataklizmy), konieczność wykonania zamiennej dokumentacji projektowej, konieczność przeprowadzenia uzgodnień

prawnych lub technicznych, wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez

Wykonawcę robót budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp., wystąpienie

siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi, wystąpienie przedłużenia się okresu osiągania parametrów

technologicznych nie zawinionego przez Wykonawcę, wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o



dokonane badania geologiczne lub występujące ponad normy, oraz innych nie dających się przewidzieć zjawisk

geologicznych i hydrogeologicznych pojawiających się w trakcie budowy, wystąpienie udokumentowanych przez

Wykonawcę robót budowlanych, nie zawinionych przez niego opóźnień w dostawie urządzeń technologicznych.

Inicjatorem tej zmiany może być Wykonawca lub Zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w

ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta spowoduje zmianę

terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zamiany

harmonogramu finansowo-rzeczowego w formie aneksu. Inicjatorem zmian może być zamawiający lub wykonawca.

Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do

wprowadzenia zmian. Zmiana ta spowoduje zmianę terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia

wykonawcy. W miarę potrzeb oraz postępu robót, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu

rzeczowo-finansowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://bip.backowice-gmina.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Baćkowice,

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, pokój 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  20.02.2013 godzina

10:00, miejsce: Urząd Gminy Baćkowice, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, Sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA),

które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


