
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lask.pl/archiwum/przetargi

Łask: Budowa wodoci ągu w miejscowo ści Ostrów

Numer ogłoszenia: 78295 - 2013; data zamieszczenia:  16.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Łask , ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6768300, faks 043

6768388.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.lask.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:  Budowa wodociągu w miejscowości Ostrów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodociągu w miejscowości Ostrów. Zamówienie realizowane jest

w ramach środków własnych i środków pochodzących z umorzenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zakres zamówienia obejmuje budowę sieci

wodociągowej o łącznej długości 1 762,50 m, w tym: sieci wodociągowej z rur PVC Ø 160 mm - 769,50 m; sieci

wodociągowej z rur PVC Ø 110 mm - 993,00 m; przyłączy z rur PEHD Ø 32 mm - 302,60 m; hydrantów p.poż. Ø

80 mm - 9 kpl. Planowany do realizacji wodociąg stanowić będzie integralną część całej sieci wodociągowej w

Gminie Łask i pozwoli na spięcie w pierścień istniejących w okolicy wodociągów. Włączenia wodociągu do

nowowybudowanej sieci magistralnej Ø 400 mm należy dokonać w uzgodnieniu i na warunkach uzyskanych w

Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku. Sieć wodociągową należy wykonać z

rur wodociągowych PVC Ø 160 i Ø 110 mm (PN 10, SDR 26) łączonych na uszczelki gumowe. Dla celów

ochrony przeciwpożarowej na sieci zaprojektowano montaż hydrantów przeciwpożarowych Ø 80 mm,

uzbrojonych na odejściach w zasuwy odcinające Ø 80 mm. W miejscach odwodnień hydrantów należy nasypać

40 cm warstwę żwiru. W miejscu włączeń do istniejących sieci należy zamontować trójniki i zasuwy odcinające.

Wszystkie zasuwy zaprojektowano jako żeliwne, kołnierzowe, owalne, klinowe, emaliowane z miękkim

zamknięciem na ciśnienie robocze PN-10 z obudową i skrzynką do zasuw. Odejścia do przyłączy należy

wykonać z rur PEHD Ø 32 mm, (SDR17, PE100, PN10) do granicy nieruchomości. Przyłącza należy włączyć do
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sieci za pomocą opasek samonawiercających. Na odejściach do przyłączy, przy granicach, należy zamontować

zasuwy odcinające Ø 32 mm. Na trasie wodociągu występuje kolizja z siecią gazową Ø 90 mm, prace w miejscu

kolizji należy wykonywać ręcznie pod nadzorem Rejonu Dystrybucji Gazu w Pabianicach. W miejscach

skrzyżowań wodociągu z istniejącymi kablami energetycznymi na kable te należy nałożyć rury osłonowe Ø 110

mm o długości 2,0 m. Prace przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z urządzeniami energetycznymi należy

bezwzględnie wykonywać pod nadzorem przedstawicieli gestora sieci energetycznej. Projektowana sieć

wodociągowa usytuowana jest w pasach drogowych dróg gminnych. Teren po zakończeniu robót należy

uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera

dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca

załączniki nr 9 i 10 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do wyliczenia ceny ofertowej

- załącznik nr 11 do SIWZ..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 50% wartości zamówienia

podstawowego polegających na powtórzeniu robót składających się na to zamówienie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.21.50-8.

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

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zasady wnoszenia wadium Wykonawca przystępujący do przetargu jest

obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 6 300,00 PLN. Wadium może

być wniesione w jednej formie lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w

pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert

znajdzie się (zostanie zaksięgowane) na koncie Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz,

należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału wraz z ofertą w jednym opakowaniu

(oryginału prosimy nie złączać trwale z formularzem ofertowym). Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda

ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.

III.2) ZALICZKI

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniający ponadto warunki dotyczące

posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na

budowie/przebudowie wodociągu o wartości min. 100 000,00 zł brutto. Jeżeli załączony wykaz

wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wartość tych robót w walucie innej niż PLN,

Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym roboty

zostały ukończone. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez

Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu

średniego NBP na dzień, w którym roboty zostały ukończone.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniający ponadto warunki dotyczące

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy dysponują lub

będą dysponować 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane odnoszące się

do sieci kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a

które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem  dowodów  dotyczących  najważniejszych  robót,  określających,  czy  roboty  te  zostały

wykonane w sposób należyty  oraz wskazujących,  czy  zostały  wykonane zgodnie  z  zasadami  sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych  niewykonanych  lub  wykonanych

nienależycie

Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę  w wykazie i
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złożenia  poświadczeń:  co  najmniej  1  robota  budowlana  polegająca  na  budowie/przebudowie  sieci

kanalizacji  sanitarnej  o wartości  min. 100 000,00 zł  brutto. UWAGA: W przypadku gdy Zamawiający

(Gmina  Łask)  jest  podmiotem,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  wskazane  w  wykazie  zostały

wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.;

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 do 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;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie

podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz

dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z Wykonawcą

wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie niepowodującym istotnych

zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://www.lask.pl/archiwum/przetargi

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w Łasku, ul.

Warszawska 14, 98-100 Łask, II piętro, pok. 36.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  04.06.2013

godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter - sala 100 Biuro Obsługi

Interesanta.

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:  Zamówienie realizowane jest w ramach środków własnych i środków pochodzących z umorzenia

pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi..

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
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