Gmina Goszczyn
ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
ZP:271.6.2012
Goszczyn, 2012-07-09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – roboty budowlane.
Nazwa zadania: „Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goszczyn ul.
Strupiechowska”
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759, z późn. zm.) Gmina Goszczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
goszczyn@gminy.pl
Gmina Goszczyn
ul. Bądkowska 2
tel. 048-663 22 60
05 - 610 Goszczyn
fax. 048-663 22 47
www.bip.goszczyn.pl
godz. pracy:7.30-15.30
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.goszczyn.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać siedzibie
Zamawiającego.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goszczyn ul. Strupiechowska”
W trakcie ww. zadania planowane jest do wykonania:
- kanał główny grawitacyjny o długości 441,5m - z litych jednorodnych rur PCV o średnicy
Ø200mm klasy T,
- kanały boczne grawitacyjne o łącznej długości 62,0m – z litych jednorodnych rur PCVØ160mm
klasy T – 49,0m, z rur PCVØ200mm klasy T – 13,0m,
- kanał tłoczny ciśnieniowy o długości 195,5m – z rur PEØ63x3,8mm,
- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego pozalicznikowego na potrzeby sieciowej
przepompowni ścieków
- wykonanie jednej sieciowej pompowni ścieków.
Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata,
specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie
organy normalizacyjne. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń
równoważnych o parametrach nie niższych niż podane w dokumentacji technicznej. Na
wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia w każdym czasie, iż proponowane materiały
i urządzenia są równoważne.
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
Wspólny Słownik Zamówień:
KOD CPV : 45.23.24.00-6 – roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45.23.13.00-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:
do 31.10.2012r.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia:
- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 robotę budowlaną
odpowiadającą rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia;
1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
- co oznacza, że przynajmniej jedna z osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów
1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
W odniesieniu do podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z wykonawców oddzielnie musi spełniać warunki określone w pkt. 1.1 lub co najmniej
wykonawca, który będzie faktycznie wykonywać czynności objęte niniejszym zamówieniem.
W przypadku warunków określonych w pkt. 1.2, 1.3 i 1.4, wymagane jest łączne spełnienie
warunków przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. (Wystarczające jest
spełnienie warunków przez którykolwiek podmiot).
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
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4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez
wykonawców dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt VII SIWZ.
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
granicznego - spełnia/niespełna.
8. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w dziale 3 SIWZ Wykonawca
załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia oraz dokumenty
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z, zgodnie ze
wzorem - załącznik nr 10 do SIWZ.
2) wykaz robót budowlanych (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do
SIWZ) 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, wykonał co najmniej 1 robotę 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. - na potwierdzenie
spełniania warunku określonego w pkt VI 1.2
3) Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca, przewidzianych do wykonana zamówienia –
załącznik nr 12
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawniania – załącznik nr 13
5) Opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia, na okres realizacji zamówienia. Do polisy należy załączyć
potwierdzenie zapłaty składek na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt VI 1.4
9. Dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia wykazujące brak
podstaw do wykluczenia:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
zgodnie ze wzorem – załącznik nr 14 do SIWZ.
2) 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,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, stanowiące załącznik nr 15 do SIWZ.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, ze wykonawca nie zalega
z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
10. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawców, którzy mają siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów,
o których mowa w pkt. B.2 i B.3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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2) nie zalega z uiszczaniem podatków albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt. „C1" zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „C1".
11. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
1) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
2) Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt D.2;
3) Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika.
- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B 1), B2), B.3) dla każdego
partnera z osobna, pozostałe dokumenty (tj. opisane w punktach A1), A2), A3), A4) i A5)
składane są wspólnie )
12. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
1) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W sytuacji, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art.26 ust.2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
VIII. Informacja na temat wadium:
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie: 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) .
2. Forma wniesienia wadium
Wykonawca wnosi wadium:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego numer konta:
Bank Spółdzielczy w Piasecznie O/Goszczyn
nr rachunku 52 8002 0004 0400 0114 2004 0009
z adnotacją wadium na "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goszczyn ul.
Strupiechowska"
2) lub w jednej z poniżej podanych form:
a) w gwarancjach bankowych,
b) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
c) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr
109, poz. 1158, z późn. zm.),
d) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze
pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium następuje jego bezwarunkowa
wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
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3. Termin wniesienia wadium.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia
wadium w formie przelewu przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
IX. Zaliczki
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Cena

Waga
100%

XI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2012-07-25 do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Goszczyn
ul. Bądkowska 2
05 - 610 Goszczyn
Sekretariat
XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-07-25, o godz. 1015 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Goszczyn
ul. Bądkowska 2
05 - 610 Goszczyn
XIII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, Bieg terminu rozpocznie się wraz
z upływem terminu składania ofert.
XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Przedmiotem postępowania nie jest podpisanie umowy ramowej.
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem
strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy.
XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna
Nie dotyczy.
XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art.
67 ust 1 pkt 6 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia
podstawowego.
XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 242122
-2012 z dnia 2012-07-09.
Wójt Gminy
/-/ Sławomir Słabuszewski
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