Dziemiany: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla
miejscowości Raduń
Numer ogłoszenia: 93545 - 2012; data zamieszczenia: 25.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dziemiany , ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, woj. pomorskie, tel. 058
6880022, faks 058 6880128.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.dziemiany.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 sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej dla miejscowości Raduń.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA: Przedmiotem inwestycji jest: I. Budowa: · sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ·
sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, · pompowni ścieków sanitarnych z infrastrukturą techniczną (
elementy składowe), · sieci wodociągowej, · sieci wodociągowej tranzytowej, · zbiorników retencyjnych
na wodę ( z elementami składowymi) dla miejscowości Raduń w gminie Dziemiany, II.
Zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień oraz od ZUD i budowa: · przykanalików
do pierwszej studzienki bezpośrednio za granicą działki, umoŜliwiające odbiór ścieków sanitarnych z
budynków mieszkalnych w miejscowości Raduń do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i skierowanie
ich kanalizacją sanitarną tłoczną do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dziemiany.
Numerację działek przeznaczonych do podłączenia przykanalikami podano w dalszej części opisu. III.
Przebudowa nawierzchni ul. Łąkowej w miejscowości Dziemiany (po wymianie wodociągu z DN 80 na
DN 160mm) IV. Zakupy: Według załączonej listy do SIWZ. Inwestycja prowadzona będzie głównie w
pasach dróg i ciągów komunikacyjnych i duktów leśnych na terenie miejscowości Dziemiany i Raduń,
pow. kościerski, woj. pomorskie. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Dziemiany , a następnie do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
zlokalizowanej w miejscowości Dziemiany. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ze studniami
kanalizacyjnymi przewidziano w miejscowości Raduń, której przeznaczeniem jest umoŜliwienie
odbioru ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych przy pomocy przykanalików i skierowanie ich

do istniejącej kanalizacji w miejscowości Dziemiany. Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej
planuje się równieŜ budowę elementów składowych w postaci studni kanalizacyjnych, lokalnych
przepompowni ścieków z zagospodarowaniem terenu, oświetleniem i ogrodzeniem. Planuje się
budowę sieci wodociągowej magistralnej doprowadzającej wodę od istniejącej sieci wodociągowej w
miejscowości Dziemiany do przewodów wodociągowych rozdzielczych i przyłączy wodociągowych. Na
trasie sieci wodociągowej magistrali planuje się takŜe budowę elementów składowych w postaci
zbiorników retencyjnych na wodę, komorą Ŝelbetową na ich obsługę, zbiornika infiltracji, ogrodzeniem
zbiorników , hydrantów przeciwpoŜarowych z oznakowaniem. W miejscowości Dziemiany
przewidziano wymianę istniejącego wodociągu od węzła W istn. ( w tym równieŜ ul. Łąkową )do węzła
W1 z DN 80 na DN 160mm. Zakres robót obejmuje równieŜ między innymi: przywrócenie nawierzchni
asfaltowych do stanu pierwotnego i rozbiórkę nawierzchni ul. Łąkowej wykonanej z płyt Ŝelbetowych
typu YOMBO z wywiezieniem ich na odległość do 1km. Po wymianie wodociągu nawierzchnię ulicy
Łąkowej w miejscowości Dziemiany naleŜy odtworzyć zgodnie z opracowaniem projektowym UWAGA:
Wszystkie wskazane w opracowaniach projektowych nazwy własne produktów naleŜy traktować tylko
jako wskazanie parametrów nie gorszych niŜ wymienione w projektach. I. Budowa: Podstawowe
parametry techniczne projektowanej sieci wodociągowej oraz jej elementów składowych: · Wodociąg
tranzytowy DN 140 PE od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Dziemiany do zbiorników
retencyjnych, mb = 2743,10 · Wodociąg rozdzielczy DN 125 / 110PE/ 90PE od zbiorników
retencyjnych do zabudowań w miejscowości Raduń. DN 125, mb = 557,90 DN 110, mb = 1096,10 DN
90, mb = 234,70 · Istniejący wodociąg DN 80 od węzła W1 do węzła W istn.1 naleŜy wymienić na
nowy i wykonać z rur DN 160 PE ,mb= 682,60 Zestawienie podstawowych materiałów do budowy
sieci wodociągowej zawiera tabela nr 1 str. 102 opisu technicznego do projektu. Szczegółowe
rozwiązania projektowe sieci wodociągowej podano w punkcie 7.1.7 str. 110 opisu technicznego oraz
w załączonej części rysunkowej do projektu. Zbiorniki retencyjne na wodę w ilości 2szt o pojemności V
= 20m3 kaŜdy do magazynowania wody pitnej oraz stabilizacji ciśnienia w sieci wodociągowej w
miejscowości Raduń. Konstrukcja zbiornika retencyjnego: pionowe zbiorniki wykonane są z
elementów stalowych ze stali nierdzewnej, atestowanych, posadowione na fundamencie Ŝelbetowym.
Zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od
góry stoŜkowym dachem. Dane zbiornika: V=20m3 ; średnica nominalna DN=2700mm; średnica
zewnętrzna ( z izolacją) DN1=2940mm, wysokość całkowita H=4500mm; wysokość (przelew)
h1=3300mm;wysokość ( tłoczenie ) h2=3400mm; wysokość płaszcza h3=3500mm; orientacyjna
masa=1910kg bez izolacji, 2060kg z izolacją. Szczegółowy opis zbiornika retencyjnego przedstawiono
w punkcie 6 str. 102 i 103 opisu technicznego do projektu. Dopuszcza się zbiorniki w wykonaniu
równowaŜnym. Posadowienie zbiornika na płycie Ŝelbetowej wodoszczelnej którą naleŜy wycenić i
wykonać wg załączonych do SIWZ rysunków wykonawczych budowlano-konstrukcyjnych. Komora
betonowa z armaturą do obsługi zbiorników retencyjnych zaprojektowana pomiędzy zbiornikami którą
naleŜy wycenić i wykonać wg załączonych do SIWZ rysunków wykonawczych budowlanokonstrukcyjnych. Zbiornik infiltracyjny terenowy o wymiarach 5m×5m i głębokości 1m, wymiary przy
dnie 4m×4m i nachyleniu skarp 1:1 o objętości V =25m3 do awaryjnego opróŜniania zbiorników
retencyjnych. PodłoŜe pod dnem zbiornika o grubości 0,5m wykonać ze Ŝwiru gruboziarnistego. Dno i
ściany zbiornika wyłoŜyć płytami Yombo. Projektuje się dla kaŜdego zbiornika retencyjnego przelew
awaryjny oraz spust wody do zbiornika infiltracyjnego rurociągami DN 160 PCV. Patrz arkusz nr 10 -

rysunek w skali 1:500 oraz załączone do SIWZ rysunki wykonawcze. Ogrodzenie zbiorników wody
zaprojektowano z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole betonowym o wysokości 20cm
ponad terenem ( beton B15) , siatka stalowa ocynkowana o oczkach 50×50mm i wysokości 2,0m
powlekana powłoką PCV w kolorze zielonym, słupki stalowe( rura fi 75mm)o rozstawie 2,40m
obsadzone w cokole pomalowane farbą olejną dwukrotnie w kolorze zielonym, po uprzednim
zaminowaniu. Całkowita wysokość ogrodzenia 2,2m zakończone drutem kolczastym. Brama
dwuskrzydłowa z furtką o konstrukcji stalowej otwierana do wewnątrz, wypełniona siatką powlekaną,
elementy stalowe pomalowane jak wyŜej. Całkowita wysokość bramy 2,2m. Zrezygnowano z bramy
przesuwnej. Długość ogrodzenia L=62,2mb. Podstawowe parametry techniczne projektowanej sieci
kanalizacyjnej oraz jej elementów składowych. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Projektowana
kanalizacja grawitacyjna umoŜliwi odbiór ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych w
miejscowości Raduń przy pomocy przykanalików ( przykanaliki do pierwszej studzienki bezpośrednio
za granicą działki) i skierowanie ich siecią kanalizacji tłocznej do istniejącej sieci kanalizacyjnej w
miejscowości Dziemiany. Parametry techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
Kanały wykonane z rur kanalizacyjnych DN 200mm z litego PCV /wg PN-EN1401:1999/SDR 34
SN8/klasa S8kN/m2 łączone na uszczelkę gumową. Długość sieci = 1029,00 mb. · Studnie
kanalizacyjne betonowe z kręgów DN 1200 mm. Ilość = 30szt. Zestawienie podstawowych materiałów
do budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej zawiera tabela nr 3 na str. 104 opisu technicznego do
projektu. Szczegółowe rozwiązania projektowe i wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
przedstawiono w opisie technicznym oraz w załączonej części rysunkowej do projektu. Sieć kanalizacji
sanitarnej tłoczonej od pompowni Px, Py,Pv. Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji tłocznej jest
przesył ścieków sanitarnych z przepompowni ścieków do studni rozpręŜnych. Parametry techniczne
projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej: Do wykonania kanalizacji tłocznej zaprojektowano rury
kanalizacyjne ciśnieniowe PE 100, SDR 26,PN 6 o średnicy DN 90 oraz PE 100, SDR 17, PN 10 o
średnicy DN 110 zgrzewane doczołowo. Dla przepompowni Px - przewód tłoczny z PE 100, SDR 17,
PN 10 o średnicach: · DN 110*6,3mm, długość L=820,1mb. Dla przepompowni Py- przewód tłoczny z
PE 100,SDR 26, PN 6 o średnicy: · DN 90 * 5,1mm, długość L=96,2mb. Dla przepompowni pośredniej
Pv- przewód tłoczny z PE 100,SDR 17, PN 10 o średnicy: · DN 110*6,3mm, długość L=3336,3mb. ·
Ilość studni Dn 1200mm z odpowietrzeniem DN 80: 8szt. Ilość studni DN 1200 odwodnieniowych: 2szt
· Sv rozpr. DN 1200 rozpręŜna : 1szt. Zestawienie podstawowych materiałów do budowy sieci
kanalizacji tłocznej zawiera tabela nr 4 na str. 104 opisu technicznego do projektu. Szczegółowe
rozwiązania projektowe i wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, przepompowni,
podstawowego wyposaŜenia, układu zasilania i sterowania przedstawiono w opisie technicznym od
strony 95 do 116, załączonej części rysunkowej do projektu i specyfikacji szaf sterowniczych-szafy z
monitoringiem GSM-GPRS 2pompowe ( sonda+ 2 pływaki). Ogrodzenie przepompowni Px wykonać w
sposób analogiczny jak ogrodzenie zbiorników wody, lecz wysokość siatki 1,5m. Wysokość
ogrodzenia z cokołem betonowym = 1,7m od poziomu terenu. Długość ogrodzenia L= 26,2mb. Patrz
opis punktu 7.1.11. str. 114 i str. 115. II. Przykanaliki do pierwszej studzienki za granicą działki
budynków mieszkalnych w miejscowości Raduń. Wykonawca w swojej ofercie winien przyjąć koszty
zaprojektowania, dokonania niezbędnych uzgodnień wymaganych prawem oraz od Zakładu
Uzgodnień Dokumentacji, wybudowania przykanalików do pierwszej studzienki bezpośrednio za
granicą działki budynków mieszkalnych w miejscowości Raduń i sporządzenia dokumentacji

geodezyjnej powykonawczej. Przykanaliki mają obejmować następujące działki: nr 124/1;
124/2;123;122/2;121;128;148/1;148/2;149;180;181;182;183;184;185;169;168;167;166;165;136;144;14
5;178(budynek nr18);177;176;174;173;172;171;143;142;141;66/3;195/28; 200/16; 64/1; 61. Uwaga:
Wykonawca - Projektant jest zobowiązany do sprawdzenia ilości i numeracji w/w działek oraz
dokonania uzgodnień z ich właścicielami i Zamawiającym. III. Przebudowę nawierzchni ulicy Łąkowej
w miejscowości Dziemiany naleŜy realizować po rozbiórce istniejącej nawierzchni wykonanej z płyt
Yombo z transportem na odległość do 1km oraz wymianie sieci wodociągowej z DN 80 na DN
160mm. Podstawowe parametry jezdni z nowej nawierzchni - asfaltowej: Łączna długość drogi wynosi
410,4mb. Szerokość 3,5mb Jezdnia ograniczona z obu stron krawęŜnikiem betonowym drogowym o
wymiarach 30×20×100cm, wystającym 12cm ponad poziom nawierzchni asfaltowej, obniŜonym na
wjazdach do wysokości 3cm poprzez zastosowanie krawęŜnika najazdowego o wymiarach
22×15×100cm. W projekcie przewidziano m.in. wykonanie mijanek pokazanych w części rysunkowej
oraz wpusty uliczne do odprowadzania wody opadowej. Przebudowę naleŜy wycenić i wykonać na
podstawie Projektu Budowlanego Wykonawczego tj. części opisowej i rysunkowej oraz przedmiaru
robót który słuŜy jako dokument pomocniczy do realizacji i wyceny inwestycji. IV. Zakupy - według
załączonej listy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UWAGAI do punktu: I ; II ; III ; IV. 1.
Sieć wodociągową i kanalizacyjną z elementami składowymi, budowa nawierzchni ulicy Łąkowej
wycenić i wykonać zgodnie z projektami Budowlano-Wykonawczymi, zawartymi w nich opisach
technicznych, z wyszczególnionymi w opisie technicznych obowiązującymi normami technicznymi PN i PN-EN, załączoną częścią rysunkową oraz zasadami wiedzy technicznej. 2. Załączony przedmiar
robót na realizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z jej elementami składowymi, budowy
nawierzchni ul. Łąkowej słuŜy jako dokument pomocniczy do wyceny zadania inwestycyjnego który
naleŜy sprawdzić i uzupełnić w zakresie rzeczowym i obmiarowym z projektem BudowlanoWykonawczymi, załączoną częścią rysunkową celem właściwej wyceny całej inwestycji. W wycenie
oraz zakresie robót uwzględnić przywrócenie nawierzchni asfaltowych, z płyt betonowych i innych
nawierzchni do stanu pierwotnego za wyjątkiem ul. Łąkowej która będzie realizowana jako
przebudowa na nawierzchnię asfaltową. 3.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem
przeznaczonym pod realizację przebiegu całej inwestycji w tym ulicy Łąkowej, celem wyceny prace
naziemnych pominiętych w opracowaniach projektowo-kosztorysowych. 4. Dla robót dodatkowych
podziemnych pominiętych w opracowaniu projektowo-kosztorysowych wykonawca załączy w swojej
ofercie dane wyjściowe do kosztorysowania ( Roboczo-godz. ; Koszty zakładu; Zysk; Koszty
transportu ) celem rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych. Ewentualne wbudowane materiały
rozliczane będą wg załączonych faktur zakupu z hurtowni i doliczeniem kosztów transportu. 5. Ofertę
cenową naleŜy przygotować w formie kwoty ryczałtowej dla całej inwestycji załączając tabelę
elementów scalonych oraz opracowanie cenowe sporządzone metodą kosztorysu uproszczonego z
wyszczególnieniem przedmiaru robót. Po zakończeniu inwestycji, na dzień odbioru Wykonawca
zobowiązany jest sporządzić i przedstawić Kosztorys Powykonawczy - Uproszczony całej inwestycji z
obmiarem wykonanych robót. 6. Wszystkie wskazane w opracowaniach projektowych nazwy własne
produktów naleŜy traktować tylko jako wskazanie parametrów nie gorszych niŜ wymienione w
projektach..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.60-4, 45.23.24.40-8, 74.22.21.00-2.

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: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00
zł, 2) Wadium naleŜy złoŜyć przed upływem terminu składania ofert, 3) Wadium moŜe być wniesione
w następującej formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku:
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim o/ Lipusz Nr konta: 29 8340 0001 0200 0185 2000 0008
z dopiskiem Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie 55 zestawów solarnych do
przygotowania ciepłej wody uŜytkowej 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) 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 późniejszymi zmianami). 4.
W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie
decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, 5. Okoliczności i
zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy określa ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 6. Wadium wnoszone w
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zaleca się dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie
umoŜliwiającej złoŜenie jej w depozycie kasowym oraz późniejszy zwrot Wykonawcy, a do oferty
naleŜy wpiąć kserokopię.
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
o

•

Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót
budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do przetargu mogą przystąpić
Wykonawcy, którzy w przeciągu ostatnich 5 lat wykonali 2 roboty o charakterze
porównywalnym do przedmiotowego o wartości nie mniejszej niŜ 1 000 000,00 zł

•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŜeli Wykonawca dysponuje lub będzie

o

dysponował osobami: a) kierownikiem budowy - wymagane co najmniej 2 letnie
doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, oraz posiadanie uprawnień do
kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych i instalacji sanitarnych, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006r.) lub toŜsame wydane na podstawie starszych
przepisów, lub toŜsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykazał sie posiadaniem opłaconej polisy, a

o

w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
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,

szczególności

które

będą

uczestniczyć

odpowiedzialnych

za

w

świadczenie

wykonywaniu
usług,

zamówienia,

kontrolę

w

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 postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

•

aktualne

zaświadczenie

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie,
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

•

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 zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące 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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy - zgodnie z drukiem 2. Parafowany projekt umowy 3. Kosztorys ofertowy
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
1). Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy zgodnie z
art. 144 ust.1 ustawy Pzp 2).Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany istotnych postanowień
umowy dotyczących warunków płatności, terminu wykonania zamówienia, zakresu robót w przypadku
zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć lub, gdy wykonanie
robót jest niezbędne i konieczne na warunkach zaakceptowanych przez obie strony
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.dziemiany.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Dziemianach ul. 8-go Marca 3 83-425 Dziemiany Pokój nr 21..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dziemianach ul. 8-go Marca 3 83-425 Dziemiany
Pokój nr 14 (sekretariat)..
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: Na realizację projektu została zawarta umowa o dofinasowanie ze środków
unijnych w ramach PROW na lata 2007-2013, działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej..
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: tak

