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DzierŜoniów: Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzier Ŝoniowie, wchodz ąca w zakres
przedsi ęwzięcia pn. Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin

powiatu dzier Ŝoniowskiego - etap I, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu
Spójno ści

Numer ogłoszenia: 61449 - 2010; data zamieszczenia: 19.03. 2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. , ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8323701

do 04, faks 074 8323705.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego: www.wik.dzierzoniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: Budowa sieci kanalizacyjnej w DzierŜoniowie, wchodząca w zakres

przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego - etap I, przewidzianego do

realizacji w ramach Funduszu Spójności.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dwa etapy, w których zakres

wchodzi odpowiednio: I etap: - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie drogi osiedlowej pomiędzy ul. Akacjową i ul. Złotą:

odcinek o długości ok. 331,5 m, od studni S ist. do studni S13, oraz II etap: - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej do

ostatniej projektowanej studni: odcinek o długości ok. 526 m, od studni S13 do studni S28. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

przedstawiony jest w części III SIWZ pn. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Wykonawca wykona prace towarzyszące, zgodnie z

zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB), w zakresie przedmiotu umowy, łącznie z dostarczeniem

inwentaryzacji powykonawczej dostarczonej w formie papierowej oraz w formie elektronicznej zawierającej zestawienie współrzędnych X, Y

w formacie DXF..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót

budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niŜ 10 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na

powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeŜeli zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 75.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNY M, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 14 000 PLN Wadium

słownie: czternaście tysięcy PLN 2.Wadium moŜe być wniesione w następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; c)

gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)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.).

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i

płatną na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące

elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona

gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin waŜności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze

pisemne Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na

warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z

przyczyn leŜących po stronie tego Wykonawcy; lub nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp,

lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŜących po jego stronie. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy

wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.; ul. Kilińskiego 25A; 58-200 DzierŜoniów BZ WBK

S.A. O/DzierŜoniów; Nr konta: 52 1090 2301 0000 0005 9000 0079 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niŜ pienięŜnej

naleŜy złoŜyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 6. W przypadku przelewu wadium na konto

Zamawiającego, do oferty naleŜy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 7. Za skuteczne wniesienie

wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie (przed terminem składania ofert), znajduje się na

wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium prze Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie zapisów art. 46 ust. 1

Ustawy Pzp, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w

terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający, nie później niŜ na 7 dni przed upływem waŜności wadium, wzywa

Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłuŜenia waŜności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres

niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. JeŜeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej,

wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYC H WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich

posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia warunek, jeŜeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez

dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww warunku dotyczyć będzie kaŜdego Wykonawcy odrębnie);

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia warunek, jeŜeli w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji o długości

co najmniej 400 m i o wartości robót budowlanych minimum 300 000 PLN (netto),; (w przypadku wspólnego ubiegania się o
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udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, ocena ww warunku dotyczyć będzie wszystkich

wykonawców łącznie).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia warunek, jeŜeli dysponuje: a) Kierownikiem budowy, posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania

nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równowaŜne upraw¬nienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) [Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.

1118 ze zm.) - art. 12 ust. 2 z uwzględnieniem art. 104], w zakresie kierowania nadzorowania robót w specjalności sieci

sanitarnych, - aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego, potwierdzony

zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę, - doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, na co najmniej jednej inwestycji

polegającej na budowie kanalizacji o długości co najmniej 800 m i o wartości robót budowlanych minimum 700 000 PLN (netto);

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia warunek, jeŜeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 700 000 PLN; (w

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, ocena ww

warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć:

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, 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

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

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 wyklucze niu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć:
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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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite j Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, 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 -
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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 si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których pona d 50 %

pracowników stanowi ą 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 b ędzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie

określonych poniŜej warunków a)zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyŜszej. Siła wyŜsza to zdarzenie

zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe

następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemoŜliwia Wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań; b)

zmiana terminu realizacji umowy w przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, mogących mieć istotny wpływ na

prowadzone roboty budowlane, przez okres dłuŜszy niŜ 14 dni; c)zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane -

zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeŜeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych

lub usprawnienia procesu budowy; d)zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego

projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, które dokonane zostaną zgodnie z

zapisami art. 36a ust. 6 Ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; e)zmiana wynagrodzenia

Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej VAT uwzględnionej w Formularzu

ofertowym;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://

www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi.php?id=231

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A,

58-200 DzierŜoniów - Sekretariat, na I piętrze budynku administracyjno-biurowego..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udział u w post ępowaniu lub ofert: 06.04.2010 godzina 12:00, miejsce:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów - Sala Narad, na I piętrze budynku administracyjno-

biurowego..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wymagany termin

wykonania I etapu: 30 dni licząc od dnia wprowadzenia na budowę, Wymagany termin wykonania całości zamówienia: 75 dni licząc od

dnia wprowadzenia na budowę. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności. Zamawiający będzie Ŝądał za

udostępnienie SIWZ kwoty wynikającej z kosztów jej druku oraz przekazania..
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IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznani a środków

pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub

części zamówienia: nie


