„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami we wsiach: Bzury -/Lipnik – Zofiówka –
Adamowo/- Milewo – Niedźwiedzkie – Danowo – Niećkowo oraz rozbudowa hydroforni we wsi Wólka,
gmina Szczuczyn”
Urząd Miejski w Szczuczynie
ul. Plac Tysiąclecia 23
19-230 Szczuczyn
ZP-3410/PN/1/08
Dane zamawiającego
Nazwa

Urząd Miejski w Szczuczynie

Adres

Ulica: Plac Tysiąclecia 23,
19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, pow. grajewski

Strona WWW

www.um.szczuczyn.pl

Adres e-mail

rolnictwo@um.szczuczyn.pl

Telefon

(086) 273 50 80

Dane zamówienia
Data ogłoszenia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych.
14.01.2008r.
„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami we wsiach: Bzury -/Lipnik –
Zofiówka – Adamowo/- Milewo – Niedźwiedzkie – Danowo – Niećkowo oraz
rozbudowa hydroforni we wsi Wólka, gmina Szczuczyn”
Skrócona charakterystyka techniczna:

Przedmiot
zamówienia
publicznego

1.

Rozbudowa hydroforni w Wólce (roboty elektryczne, budowlane, technologiczne,
wymiana linii nn.)

2.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami:
•

ø 160 PVC – L= 12 733,0 m

•

ø 110 PVC – L= 5 412,0 m

•

ø 90 PVC – L = 74,0 m

•

ø 75 PVC – L = 495,0 m

•

ø 63 PE – Lc = 100,0 m

•

ø 50 PE – Lc = 162,0 m

•

ø 40 PE – Lc = 2 173,0 m

Zakres i sposoby wykonania robót objętych zamówieniem przedstawiają dane zawarte w
przedmiarach robót oraz specyfikacjach wykonania i odbioru robót – stanowiących
integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Gwarancja na wykonane roboty i wbudowane materiały winna wynosić min.
3 – lata.
Rodzaj zamówienia

roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego
Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV):

Przetarg nieograniczony
45-23-13-00,
45.33.24.00

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin (okres) realizacji zamówienia:
wymagany:

do 30 wrzesień 2008r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.
1163 ze zm.).
2 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień.
3 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) wykaŜą, iŜ w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, jeśli okres prowadzenia
działalność jest krótszy- za ten okres, z naleŜytą starannością wykonali (siłami własnymi) min. 3 (trzy) zadania
(rozpoczęte i zakończone), odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia tj. budowie zewnętrznych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych o wartości min. 900 tys. zł brutto
kaŜde (poparte dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty zostały wykonane naleŜycie).
b)
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym min.:

•

•
•

-1 osobą posiadającą uprawnienia sanitarne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz jest członkiem właściwej
Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego /pełniącą funkcję Kierownika budowy/.
1 osobą posiadającą uprawnienia branŜy elektrycznej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie oraz jest członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego
1 osobę posiadająca uprawnienia branŜy budowlanej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie oraz jest członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykaŜą, Ŝe posiadają środki
finansowe na podstawowym rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 tys. zł.
5 Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
6 Udzielą na wykonane roboty i wbudowane materiały min. 3 letniej gwarancji.
7 Wniosą wadium, w wymaganym terminie, wysokości i wybranej formie.

Opis sposobu dokonywania oceny powyŜszych warunków:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŜniona, z zachowaniem
sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.
1 Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych
oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2, wraz z zaświadczeniami:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony/e nie
b)

wcześniej niŜ 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert)
aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego (wystawione nie wcześniej niŜ 3 m-ce
przed upływem terminu składania ofert) a potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c)
aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego (wystawione nie wcześniej niŜ 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert)
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d)
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w za kresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 -8 ustawy, tj. w

przypadku:
A/ osób posiadających polskie obywatelstwo - dokument z Krajowego Rejestru Karnego,
B/ osób nie posiadających polskiego obywatelstwa - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia
określonej osoby (zgodnie z art. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - kraj pochodzenia to państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić, lub
który nie posiada obywatelstwa Ŝadnego państwa - państwo, w którym stale zamieszkuje, /wystawione nie wcześniej, niŜ na 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
e)
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy (składają tylko
podmioty zbiorowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary), (wystawioną nie wcześniej niŜ na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
2 wykaŜą, iŜ w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia
działalność jest krótszy- za ten okres, z naleŜytą starannością wykonali (siłami własnymi) min. 3 (trzy) zadania
(rozpoczęte i zakończone) odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia tj. budowie zewnętrznych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych o wartości min. 900 tys. zł brutto
kaŜde (poparte dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty zostały wykonane naleŜycie).
3 wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. wykaŜą
min.:
•
1 osobą posiadającą uprawnienia sanitarne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz jest członkiem właściwej Regionalnej
Izby Samorządu Zawodowego /pełniącą funkcję Kierownika budowy/.
•
1 osobą posiadającą uprawnienia branŜy elektrycznej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie oraz jest członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego
•
1 osobę posiadająca uprawnienia branŜy budowlanej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie oraz jest członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego
4. Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (wypełniany w przypadku wykonywania robót przez
Podwykonawców)
5. Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert), Ŝe Wykonawca posiada wymaganą wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową
/w treści winna być zawarta wysokość dostępnych środków/ - co najmniej 300 tys. zł,
6. Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej odpowiedzialność przedmiotem zamówienia.
7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Dane pracowników upowaŜnionych do kontaktów z Wykonawcami:
Imię i nazwisko
Kazimierz Galiński, Waldemar Filipkowski
Poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 15.00
Godziny udzielania informacji dotyczących
przetargu:
Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ):

 w siedzibie Zamawiającego, ul. Plac Tysiąclecia 23, pok. 7
 ze strony internetowej : um.szczuczyn.pl
Wszelkiego rodzaju mapy, rysunki i projekty moŜna oglądać w
budynku Urzędu Miejskiego, pokój nr 7 lub 11 w godzinach
pracy urzędu

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

7 lub 11

Cena SIWZ

0,00 zł.

Miejsce i termin składania ofert
Sposób składania
Numer lokalu
Termin składania ofert
Atrybuty przetargów

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230
Szczuczyn
Parter budynku - Sekretariat
21.02.2008r. godz; 1000

Wartość zamówienia

nie przekraczająca progów określonych a art. 11, ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych

Okres związania ofertą

30 dni od daty składania ofert

Kryterium cena

NajniŜsza cena – 100%

Wadium

80 000,00 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy)

Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert
Numer lokalu
Data otwarcia
Godzina otwarcia

w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Szczuczynie
2- sala USC
21.02.2008r.
1015

