Choszczno: Budowa odcinka sieci wodociągowej dla osiedla budynków jednorodzinnych
na Osiedlu Południowym w Choszcznie
Numer ogłoszenia: 54963 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
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, faks 095 7659306.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.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: Budowa odcinka sieci
wodociągowej dla osiedla budynków jednorodzinnych na Osiedlu Południowym w
Choszcznie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia są roboty, które obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy
montaŜu sieci wodociągowej rozdzielczej osiedlowej, przyłączy (połączeń), ich uzbrojenia i
armatury, a takŜe roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. Robotami tymczasowymi przy
budowie sieci wodociągowych wymienionych wyŜej są: - wykopy, - umocnienia ścian
wykopów na czas montaŜu rurociągów - zasypanie wykopów wraz z zagęszcze¬niem obsypki
i zasypki. Do prac towarzyszących naleŜy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie
tras wodociągowych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót (STWiOR).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających do
wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowoego, polegających na budowie
odcinka sieci wodociągowej.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.21.00-6, 45.23.21.50-8,
45.23.13.00-8.
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: Okres w
dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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
Wykonawca wykaŜe , Ŝe jest przedsiębiorcą w rozumieniu Art. 2 i Art. 4 ust. 1
i 2, prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z
dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 155, poz. 1095 ze zmianami )
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca oświadcza spełnianie wyrunku dotyczącego posiadania wiedzy i
doświadczenia;
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca oświadcza spełnianie wyrunku dotyczącego dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca oświadcza spełnianie wyrunku dotyczącego dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i musi wykazać , Ŝe a)
dysponuje lub będzie dysponować osobą posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno - inŜynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych; b) kadra kierowania budową musi posiadać
stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na listę właściwej Okręgowej

•

Izby Samorządu Zawodowego, dokumenty te zostaną przekazane
Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca oświadcza spełnianie wyrunku dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej i musi wykazać , Ŝe a) dla zabezpieczenia
bieŜącego wykonywania robót posiada środki własne lub moŜliwość
pozyskania kredytu w wysokości minimum 200.000 zł, b) posiada
ubezpieczenie OC 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, naleŜy przedłoŜyć:
• 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

•

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niŜ 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, Ŝe
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 niŜ 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 wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:

•

•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2.

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

•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia

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 podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie
pisemnego aneksu na następujących warunkach : 1) Wykonawca moŜe 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) JeŜeli zmiana kluczowego
specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleŜnych od wykonawcy
(np. rezygnacji itp.), 4) Zamawiający moŜe zaŜądać od wykonawcy zmiany kluczowego
specjalisty, jeŜeli uzna, Ŝe kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków
wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę
zgodnie z Ŝądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W
przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać
wymagania określone dla danego specjalisty. 5) Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin
wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeŜeli takie opóźnienie jest
lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących
zobowiązań: a) przekazania terenu budowy, b) przekazania dokumentacji, c) przekazania
dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej dokumentacji, d)
zapewnienia moŜliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy, e) zmiany
terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych
umową, 6) Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas
opóźnienia, jeŜeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu
umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) wykopalisk
uniemoŜliwiających wykonanie robót, c) szczególnie niesprzyjających warunków
atmosferycznych uniemoŜliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie
prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, d) siły wyŜszej, klęski Ŝywiołowej e)
jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się
przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na
terenie budowy, f) niewypałów i niewybuchów, g) wykopalisk archeologicznych
nieprzewidywanych w siwz, h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.), i) odmiennych od przyjętych w
dokumentacji warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń,
instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 7) JeŜeli wystąpią zmiany będące następstwem
okoliczności leŜących po stronie Zamawiającego , w szczególności : a) wstrzymanie robót
przez Zamawiającego, b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji. 8) JeŜeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności : a)
konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niŜ wskazane w dokumentacji w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania, b)
odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawa
itp.) skutkujące niemoŜliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych

załoŜeniach technologicznych, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe,
w szczególności istnienie podziemnych urządzeń instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
9) Pozostałe zmiany a) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie
kosztów wykonania po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza moŜliwość zwiększenia
wynagrodzenia o kwotę równą róŜnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez
wykonawcę, b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów
wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający przewiduje moŜliwość zmniejszenia
wynagrodzenia o kwotę stanowiącą róŜnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez
wykonawcę , c) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w
takim przypadku wynagrodzenie przysługuje wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które
wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowaniami świadczeniami, d)
zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kc z uwzględnieniem
faktu, Ŝe za raŜącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Ksh. 4.
Zmiana umowy nastąpić moŜe 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. 5. 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 Kierownik budowy.
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 moŜna uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, pok. 27.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 29.03.2010 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 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

