
Roszków: Modernizacja sieci wodociągowej tranzytowej SUW Borucin -

Bolesław - Tworków - Bieńkowice. Budowa odcinka sieci w m.

Bieńkowice od Z70÷W40a ul. Pomnikowa

Numer ogłoszenia: 70678 - 2011; data zamieszczenia: 08.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. , ul. Kolejowa 2/1,

47-450 Roszków, woj. śląskie, tel. 0-32 419 53 09, faks 0-32 419 53 09.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gornaodra.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja sieci wodociągowej tranzytowej SUW

Borucin - Bolesław - Tworków - Bieńkowice. Budowa odcinka sieci w m. Bieńkowice od Z70÷W40a ul.

Pomnikowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

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

sieci wodociągowej realizowanej w ramach Inwestycji pn.: Modernizacja sieci wodociągowej tranzytowej SUW

Borucin - Bolesław - Tworków - Bieńkowice. Budowa odcinka sieci w m. Bieńkowice od Z-70W-40a ul.

Pomnikowa. W ramach prowadzonych prac przewiduje się następujące prace: 1) Budowę sieci wodociągowej z

rur d160 i d90 PVC łączonych na kielich i uszczelkę o zagłębieniu śr. 1,5 m pt oraz lokalnych przegłębieniach do

2,0 m pt. Całkowita długość realizowanego wodociągu wynosi L = 141,00 m w tym - sieć rozdzielcza d160 PVC l

= 10,00 m - sieć rozdzielcza d90 PVC l = 131,00 m 2) DemontaŜ istniejących przyłączy stalowych w 14

budynkach o łącznej długości l = 393,00 m 3) Budowa nowych przyłączy wodociągowych z rur polietylenowych

d32, d40, d50, d63 o łącznej ilości 22 szt. z rur PE-HD łączonych z rurociągiem magistralnym za pomocą opaski

ciśnieniowej samonawiercającej z zaworem i kluczem w obudowie i skrzynką uliczną do zasuw. Przyłącza naleŜy

wprowadzić do pomieszczeń domów, zwykle mieszczących węzeł wodomierzowy. Wpięcie nowego przyłącza

naleŜy zlokalizować przed zaworem głównym. Łączna długość przyłączy wodociągowych d32, d40 i d63 PE-HD l

= 425,00 m, 4) Po wykonaniu budowy sieci wodociągowej i zasypaniu wykopów przewiduje się odtworzenie

nawierzchni z tłucznia kamiennego - obok czynnego pasa jezdni..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
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II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0, 45.20.00.00-9.

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

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w

wysokości: 14 000 zł (słownie: czternaście 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, jeŜeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków

wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie

oświadczeń i dokumentów złoŜonych przez Wykonawców.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykonanie, w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składani ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

- w tym okresie, min. 2 zamówień na roboty budowlane obejmujące wymianę wodociągu z rur PCV o

średnicy minimum 160 mm oraz długości co najmniej 400 m. Ocena spełnienia warunków wymaganych

od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczeń i

dokumentów złoŜonych przez Wykonawców.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez

dysponowanie osobą/ami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i z min. 3 letnim doświadczeniem

zawodowym jako kierownik budowy podobnych robót i przynaleŜący do właściwej izby samorządu

zawodowego. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70...

2 z 6 2011-04-08 11:24



spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów złoŜonych przez Wykonawców.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia poprzez:

posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w

wysokości co najmniej 200.000 zł. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie

dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów złoŜonych przez

Wykonawców.

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, naleŜy przedłoŜyć:

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 jeŜeli okres prowadzenia działalności

jest  krótszy -  w  tym okresie,  z podaniem ich rodzaju i  wartości,  daty  i  miejsca wykonania oraz

załączeniem dokumentu potwierdzającego,  Ŝe 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  takŜe  zakresu wykonywanych przez nie  czynności,  oraz informacją  o

podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  Ŝe  wykonawca  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

naleŜy przedłoŜyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli 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, Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym

wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:

inne dokumenty

kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót, zgodnie z zapisami pkt. 21 SIWZ

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1) Oferta sporządzona na formularzu ofertowym. 2) Wypis z ewidencji działalności gospodarczej. 3) UpowaŜnienie

do podpisywania oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - pełnomocnictwo

upowaŜniające powinno być złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez

notariusza. Podmioty składające ofertę wspólną, jako konsorcjum lub jako spółka cywilna ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy.

4) Dowód wniesienia wadium. 5) Dane o częściach zamówienia powierzonych ewentualnym podwykonawcom.

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza 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
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podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1 W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do przyjętego w projektach

sposobu realizacji zadania, za zgodą Zamawiającego w następujących sytuacjach: a) na wniosek Wykonawcy, za

zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania

elementów robót, przy czym dopuszcza się je tylko w przypadku gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie

jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje Dokumentacja i podyktowane obiektywnie

uzasadnionymi okolicznościami, jak np. problemy zaopatrzeniowe, czy warunki pogodowe; w takim przypadku i

jeśli jest to konieczne, Wykonawca przedstawia sporządzony na własny koszt projekt zamienny zawierający opis

proponowanych zmian wraz z rysunkami i stosownym uzasadnieniem - projekt zamienny wymaga akceptacji

nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, przy czym odmowa akceptacji, niezaleŜnie

od przyczyny, nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zwrot kosztu wykonania projektu zamiennego, b) w

przypadku gdy zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych objętych projektami lub Specyfikacją techniczną

wykonania i odbioru robót, wynikającą z ujawnienia okoliczności faktycznych związanych z Terenem budowy,

których Zamawiający nie mógł przewidzieć i które uniemoŜliwiają docelowe wykonanie przedmiotu umowy,

Zamawiający przy współudziale projektanta sporządza protokół konieczności, który za zgodą projektanta jest

podstawą wprowadzania zmian w stosunku do Dokumentacji oraz jeśli jest to konieczne sporządza projekt

zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. 2. W razie zaistnienia po zawarciu Umowy,

zdarzeń o charakterze siły wyŜszej, niezaleŜnych od stron, które uniemoŜliwiłyby terminowe wykonanie

zobowiązań, Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu

niniejszej umowy. Za siłę wyŜszą przyjmuje się zdarzenie zewnętrzne, którego strony nie mogły przewidzieć,

któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemoŜliwia wykonawcy wykonanie w

części lub w całości jego zobowiązań. 3. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której: a) Wystąpią warunki

pogodowe znacząco odbiegające od typowych panujących w danym okresie pory roku, które z uwagi na

rozwiązania Projektowe uniemoŜliwią prowadzenie robót, strony na udokumentowany wniosek Wykonawcy

podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu realizacji - jeŜeli Zamawiający zaakceptuje fakt, Ŝe warunki

pogodowe znacząco odbiegały od typowych, ale strony będą róŜniły się co do oceny jego wpływu na termin

Odbioru końcowego, wówczas termin realizacji ulegnie przesunięciu o 7 dni; przesunięcie terminu Odbioru

końcowego, przy braku zgodnego porozumienia między Stronami, z opisanych wyŜej przyczyn moŜe nastąpić tylko

jednokrotnie w okresie realizacji Umowy, b) Zgodnie z postanowieniami ppkt. a) powyŜej zostaną wprowadzone

zmiany sposobu realizacji zadania, powodujące konieczność zmiany terminu, Strony uzgodnią nowy termin Odbioru

końcowego i harmonogram prac, przy czym przesunięcie terminu pierwotnego nie będzie dłuŜsze niŜ dyktują to

uwarunkowania technologiczne lub niezbędne procedury dla ich wprowadzenia. c) Prace zostaną wstrzymane

przez właściwe organy z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy strony na udokumentowany wniosek Wykonawcy

podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu realizacji. d) Zajdzie konieczność uzyskania niemoŜliwych do

przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgody osób trzecich lub właściwych organów, strony na

udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu realizacji. 4. Dopuszcza

się zmianę wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, w

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70...

5 z 6 2011-04-08 11:24



szczególności zmiany podatku Vat.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://gornaodra.bip.org.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo

Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2/1 47-450 Roszków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2011

godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2/1

47-450 Roszków.

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: Projekt ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach I osi priorytetowej POIiŚ..

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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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