Choszczno: Przebudowa ujęcia wody dla miasta Choszczna polegająca na wykonaniu
nowej studni głębinowej Nr S1A wraz z przyłączeniem do istniejącego układu
uzdatniania wody
Numer ogłoszenia: 147052 - 2010; data zamieszczenia: 27.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Choszczno , ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, woj.
zachodniopomorskie, tel. 095 7659300 begin_of_the_skype_highlighting
095
7659300
end_of_the_skype_highlighting, faks 095 7659306.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.choszczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ujęcia wody dla
miasta Choszczna polegająca na wykonaniu nowej studni głębinowej Nr S1A wraz z
przyłączeniem do istniejącego układu uzdatniania wody.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie na Dzielce Nr 145 w obrębie Choszczno 4 gm. Choszczno studni
głębinowej Nr S1A o projektowanej głębokości do 150 m ppt zabudowanych filtrem z rur
PCV. Zakres robót obejmuje: 1) Obsługa geodezyjna działania. 2) Prace wiertnicze wraz z
zabudową kolumny filtracyjnej, 3) Pompowania próbne i sprawdzające wraz z analizą
fizykochemiczną i bakteriologiczną nawierconej wody. 4) Wykonanie obudowy naziemnej
laminowanej typu LANGE. 5) Wykonanie kolumny rur tłocznych ze stali kwasoodpornej o
średnicy 100 mm i długości 37 mb wraz z montażem nowej pompy głębinowej o wydajności
60 m3 / h, podnoszeniu 60 m słupa H2o i mocy silnika 15 KW.. 6) Przyłączenie nowej studni
ujściowej do sieci wody surowej rurą PE HD Ø 110 mm i długości ok. 9 m w okolicach
studni S1. 7) Przyłączenie energii elektrycznej przewodem doprowadzonym ze studni
głębinowej S1 kablem YKY 4 x 16 mm2 około 9,5 m Szczegółowy zakres wykonania robót
zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które
stanowią załączniki do specyfikacji Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót
budowlanych podwykonawcom..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3,
45.26.22.20-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.09.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
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.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące : posiadania wiedzy doświadczenia i w tym względzie :
wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi,
protokołami odbioru końcowego), iż w okresie ostatnich 5 lat przed
wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali roboty budowlane
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie min. trzech robót
budowlanych - studni o wydajności 60 m3/h oraz głębokości większej lub
równej 120 mb. b) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu
innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego
go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie
udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie
i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo
korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, przez co należy rozumieć, że podmiot ten będzie
uczestniczył w realizacji zamówienia albo przekaże wykonawcy - na czas
realizacji zamówienia, kadrę kierowania budową posiadającą wiedzę i
doświadczenie w realizacji zamówienia
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i w
tym względzie :będą dysponować narzędziami, wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia i w tym względzie :a) dysponują lub będą dysponować osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: - Geolog nadzoru - posiadający
kwalifikacje uprawniające w zakresie nadzorowania robót hydrogeologicznych
oraz dokumentowania zasobów wód podziemnych, Kierownik wierceń posiadający kwalifikacje średniego dozoru wiertniczego potwierdzone przez
Okręgowy Urząd Górniczy. Brygadzista wiertacz - posiadający kwalifikacje
niższe górnicze do prowadzenia prac wiertniczych. Kierownik budowy branża
sanitarna - wymagane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania
robót w zakresie pełnym bez ograniczeń Kierownik robót elektrycznych wymagane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót w
zakresie pełnym b) kierownik budowy musi posiadać stwierdzenie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie (uprawnienia), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej i w tym względzie
posiadają ubezpieczenie OC i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej;

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

•

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

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 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

•

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•

inne dokumenty
1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, do oferty
należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2) Oświadczenia o: a) udzieleniu
okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót na 36
miesięcy, a na zainstalowane urządzenia gwarancji zgodnie z gwarancją udzielaną
przez producenta lub dostawcę, ale nie krócej niż 24 miesiące i liczy się od dnia
dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy, b) zobowiązaniu do
uporządkowania terenu po zakończeniu robót, c) zaakceptowaniu warunków
rozliczenia określonych w rozdziale IV ust. 4 SIWZ. 3) Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji i rozliczania wykonanych robot 4) Kosztorys ofertowy
opracowany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem cen jednostkowych
materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów
zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i
urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia.
5) Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania
podwykonawcom. 6) Oświadczenie i informacja wykonawcy o sposobie utylizacji
lub przekazania do utylizacji materiałów pochodzących z budowy dla innego
podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego
wykorzystania tych materiałów.

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
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie
pisemnego aneksu na następujących warunkach : 1) Wykonawca może dokonywać zmiany

kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie ,jedynie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. 2) Wykonawca z własnej
inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: a)
śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty, b) nie wywiązywania się
kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy. 3) Jeżeli zmiana kluczowego
specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy
(np. rezygnacji itp.), 4) Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kluczowego
specjalisty, jeżeli uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków
wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę
zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W
przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać
wymagania określone dla danego specjalisty. 5) Wykonawca może przedłużyć termin
wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest
lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących
zobowiązań: a) przekazania terenu budowy, 6) Wykonawca może przedłużyć termin
wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie
miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez
Zamawiającego, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, c) szczególnie
niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót
budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, d) siły wyższej,
klęski żywiołowej e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane
przez lub niewypałów i niewybuchów, f) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych
w siwz, g) zmiany się w trakcie wykonywania umowy przepisów, norm lub normatywów
mających zastosowanie do przedmiotu umowy, lub tych zmian dokona Zamawiający, h) jeżeli
jednostki administracji nie zachowają wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami
terminów odpowiedzi na wnioski, 7) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności : a) wstrzymanie robót
przez Zamawiającego, 8) Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania
organów administracji, w szczególności: 9) Jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne,
w szczególności : a) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu, b) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego
prawa. 10) Pozostałe zmiany a) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować
zwiększenie kosztów wykonania po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego
przez wykonawcę, b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów
wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia
wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez
wykonawcę , c) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w
takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane
koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi
świadczeniami, d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami - w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian
koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z
zachowaniem zasady opisanej w specyfikacji i ofercie wykonawcy, 2. Zmiana umowy
nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej
stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2)

uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas
wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 3. Warunkiem
wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w
formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną
przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor nadzoru
oraz Geolog nadzoru i Kierownik wierceń.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.choszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 14.06.2010 godzina 10:00, miejsce: kancelaria ogólna Urzędu Miejskiego w
Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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

