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Baćkowice:

„Budowa indywidualnych  przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy  Baćkowice.”

Numer ogłoszenia: In-7335/przyd.oczyszcz./2/10
data zamieszczenia: 26.05.2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Baćkowice
Baćkowice 84
27-552 Baćkowice
NIP 863-100-89-04
REGON 830409815
godziny otwarcia Urzędu 730 – 1530

tel. ( 015 ) 86 86 225 wew. 238
fax ( 015 ) 86 86 204

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.backowice-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Jednostka Samorządu Terytorialnego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa indywidualnych  przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice.”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

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

Przedmiotem projektu jest budowa oczyszczalni ścieków w ilości 232 szt w miejscowościach:
Janczyce, Wszachów, Piórków Kolonia, Piórków, Rudniki , Oziębłów, Modliborzyce, Gołoszyce,
śerniki, Olszownica, Nieskurzów Stary, Piskrzyn. Wykaz elementów i urządzeń objętych zadaniem:
-     oczyszczalnia ścieków do 6 RLM -194 szt.
-     oczyszczalnia ścieków do 10 RLM -36 szt.
-     oczyszczalnia ścieków do 15 RLM -2 szt.
-     przepompownia ścieków surowych wraz z osprzętem -1 szt.
- przepompownia ścieków oczyszczonych wraz z osprzętem -131 szt.
- studnia chłonna -236 szt
- studzienki rewizyjne Ø 315 mm -52 szt.
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II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne

45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 – Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 – Roboty budowlane w kanałów ściekowych

45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Odprowadzania ścieków

45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

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

31-03-2011 rok.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: KaŜda oferta winna być zabezpieczona wadium o wartości:
37.000,00 zł brutto słownie (trzydzieści siedem tysięcy złotych)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 P.z.p.: a)posiadają
uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia,
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b)posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponują osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e)złoŜą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz
zaświadczeniami.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie z art.24 ust. 1 P.z.p.: a)
wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę,
nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie
jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, b)wykonawców,
w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, c)wykonawców, którzy
zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z
wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d)osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
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wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, e)spółki jawne, których
wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, f) spółki partnerskie, których partnera lub członka
zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, g)spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-
akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, h)osoby prawne, których urzędującego
członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, i)podmioty zbiorowe, wobec których sąd
orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, j)wykonawców, którzy nie spełniają warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 7.1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ Wykonawców, którzy zgodnie z art.
24 ust.2 P.z.p.: a)wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni
uczciwej konkurencji, b)złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania; c)nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy,
z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 P.z.p., c)nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres
związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą.

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a)wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzorów - załącznik nr 3;
b)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22
ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5;
c)parafowany (kaŜda strona) przez Wykonawcę projekt umowy z wykorzystaniem wzoru -
załącznik nr 4;
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d)dowód wniesienia wadium;
e)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
f)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
g)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
h)pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów oferty i podpisania umowy, o ile nie wynika ono
z innych złoŜonych dokumentów oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia - w oryginale;
i)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
j)aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, iŜ Wykonawca nie zalega w opłacaniu
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji
właściwego organu wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
k)zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadanie doświadczenia w pracach podobnych. W tym
celu Wykonawca  załączy wykaz zrealizowanych zamówień o podobnym zakresie i charakterze
porównywalnym z niniejszym zamówieniem wraz z referencjami. Zamawiający wymaga udziału
przynajmniej w trzech podobnych pracach.

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
a)oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w specyfikacji Zamawiającego,
b)oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub
upowaŜnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym
aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa,
c)jeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela, jest on
zobowiązany do przedłoŜenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę,
d)Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów - załączników.
Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać
wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się
składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów,
e)wymienione dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za
zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z
oryginałem",
f)złoŜenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub
nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów
gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):
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a)wraz z ofertą winna być przedłoŜona kopia umowy lub inny dokument regulujący współpracę
podmiotów występujących wspólnie, potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej,
podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki zostało zawarte konsorcjum, nie
moŜe być krótszy niŜ termin realizacji zamówienia,
b)Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo/upowaŜnienie do pełnienia takiej funkcji - wystawione zgodnie
z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z
partnerów - winno być dołączone do oferty,
c)oferta winna być podpisana przez kaŜdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika,
d)ustanowiony pełnomocnik winien być upowaŜniony do zaciągania zobowiązań i płatności w
imieniu kaŜdego partnera, na rzecz kaŜdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w
realizacji kontraktu,
e)w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, kaŜdy z Wykonawców
wchodzący w skład konsorcjum/spółki cywilnej musi oddzielnie udokumentować, Ŝe nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy P.z.p. W pozostałym zakresie
konsorcjum/spółka cywilna moŜe złoŜyć jeden wspólny dokument.

Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeŜonych:
a)wszystkie dokumenty złoŜone w prowadzonym postępowaniu są jawne,
b)podczas czynności oceny ofert dokumenty złoŜone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł, Ŝe nie mogą być one
udostępnione innym uczestnikom postępowania.

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: najniŜsza cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http//bip.backowice-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Gmina
Baćkowice, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

18.06.2010 r. godz. 1000

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od dnia otwarcia ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej:

Projekt  finansowany z Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” tytuł operacji „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Baćkowice”.


