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oGŁoszENlE o zAMoWtENI

U

dot.: Budowa sieci wodno-kanarizacyjnej na ulicy Lipowej w poniecu.
',
Nr sprawy ZPI 27 1 .02.2017
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy
t.j. Dz. U 22015r poz.21G4z p. zm.)

z

dnia29 stycznia 2004 roku _ Prawo zamowień

(

Nazwa ZamawiĄącego Gmina Poniec
zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

l.

Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Gmina Poniec
Adres zamawiającego Ul' Rynek 24
Kod Miejscowość
64-125 Poniec
Telefon:
65 5731 433
Faks.
65 5733 983
adres strony internetowej www.poniec.pl.
pocztyelektronicznej inwestycje@poniec.pl
ądres
Godziny urzędowania: 7-15
ll. określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej
ponizej progÓw ustalonych na podstawie ań. '11 ust. 8 Frawa zamowień
publicznych.

!l|' Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych
warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na
stronie internetowej:
www.poniec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŻnauzyskaó rowniez
bezpośrednio w siedzibie
zamawiającego (Urząd Miejski w Poniecu ul, Rynek 2a pokÓj nr 9 Na'wniosek
wytonawcy
)'
ZamawiĄący prześleSpecyfikację za zaliczeniem pocztowym. uoośtępnienie
Specyfikacjijest
bezpłatne.

!V' określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówie nia, podaniem
z
informacji
o mozliwości składania ofeń częściowych:
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicy Lipowej w poniecu. "
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych
z budową

Kanalizacja sanitarna:

-kanalizacjagrawitacyjna pVC D 200 mm
- przyłączakanalizacy1ne - PVC D 16014,7 mm
- studnie na kolektorze głównym /betonowe średn. 1000 mm

-

wykonanie monitoringu kamera
- związane roboty ziemne

TVC

-

259,0 m

13,0 m /5 sń.

9.0 szt.

- związane roboty drogowe- wyrównanie, korytowanie i wykonanie podłoza pod' przyszłądrogę (K-2)
I 780,0 m2
Kanalizacja deszczowa :

-

-kanalizacjagrawitacyjna PVC D 300mm

- studnie na kolektorze głównym /betonowe średn.1000 mm
- wykonanie monitoringu kamera TVC

Sieć wodociągowa:

- PCW Dz 160mm
-Hpo80mm.

-

-

180,0 m
9.0 szt.

314,0 m

zwięane roboty ziemne
- związane roboty nawierzchniowe
- przeprowadzenie inspekcji kanałów sanitarnych za pomocąkamer
wrazz dostarczenięm raportu z monitoringu,
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45'23.24.l0-9, 452321 50-B, 45Ż32130-2

1,0 sZ.

Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoścłskładania ofert częŚciowych

V. lnformacja o możliwościzłożenia oferty Wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert Wariantowych

Vl. Termin wykonania zamówienia:
30 wrzeŚnia 2017 r.

Vll. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
1.

o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

dotyczące:

ktorzy spełniają warunki,

posiadania uprawnień do wykonywania okreŚlonej działalnościlub czynności, jezeli

2)

3)

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
posiadania wiedzy i doświadczenia,
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofeń, a jeżeli okres
prowadzenia działalnościjestkrótszy - W tym okresie Wykonali co najmniej jedną
robotę Spełniającąłącznie2,0 km sieci kanalizaĄi sanitarnej .

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamóWienia,

Dysponuje lub będzie dysponował osobami, ktore będą uczestniczyć

4)

W

Wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane W tym:
kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
Wodociągowych, ka nalizacyj nych
sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Posiadają środkifinansowe lub zdolnośćkredytową W WysokoŚci nie mniejszĄ niŻ
600 000,00 PLN;

2. Wykonawcy, którzy nie wykazą spełnienia warunkÓw udziału w postępowaniu podlegaÓ będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. ofeńę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odzuconą.

3' Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawcow, ktorzy podlegają
wykluczeniu na podstawie ań' 24 ust.1i'2Prawa zamÓwień publicznych.
4. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty złoŻone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodąwarunku granicznego
- spełnia/niespełna.

VIll. lnformacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu zgodnie z art' 45 ustawy Pzp jest obowiązany
WnieśÓ Wadium w wysokości15.000,00 zł (słownie: piętnaścietysięcy złotych
00/100 zł)

-

Wadium moze być wniesione W:
pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej , ztym, Że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięznym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust' 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz' 1158 z poŹn. zm)'
Wadium Wnoszone W pieniądzu nalezy wpłacić przelewem na konto
zamawiającego W banku:
Bank Spółdzielczy Poniec Nr konta 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060
najpóŹniej przed upływem terminu składania ofeń,

lX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp.

Nazwa krvterium

1

lena

2

Gwarancia

X. Miejsce itermin składania ofert:

ofeńy naleŻy składaÓ do dnia: 25 maja 2017r.do godz. 'l0 .00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski

ul. Rynek 24

64-125 Poniec
Pokój nr 3 (sekretariat)

Waga
60
40

Xl. Miejsce itermin otwarcia ofeń:
ofeńy zostaną otwańe dnia: 25 mĄa 2017r. o godz. 10 : 15
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski

ul, Rynek 24
64-125 Poniec

PokÓj nr 7

Xll. Termin zutiązania ofeńą
Wykonawca pozostaje zwięany ofertą pzez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofer1ą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofeń.

Xlll. lnformacje o zamiarze zawarcia umowy
Zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treŚci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy , chyba ze koniecznośÓ wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,
których nie mozna było przewidzieÓ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla
zamawiającego

o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje

XlV. lnformacje

dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

XV. lnformacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna
nie dotyczy

XVl. P rzewidywane zamówienia uzu pełn iające
zam awiaj ący

n

ie

d

opuszcza moŻliwościudzi ele

n

:

i

a za

m owi

eń uzu pełni aj ących.

XVl. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

ogłoszenie o zamowieniu zostało zamieszczone W Biuletynie Za m o wten
nr 5045'1 6-N-20'1 7 z dnia 2017 -05-10.
t!

