Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.sroda21.eu

Środa Wielkopolska: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dębiczu
- osiedle nr 2.
Numer ogłoszenia: 347240 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Środa XXI Sp. z o.o. , ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, woj.
wielkopolskie, tel. 61 28 677 49, faks 61 278 54 24.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.sroda21.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w
Dębiczu - osiedle nr 2..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja obejmuje
wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębicz osiedle nr 2 w gminie Środa Wielkopolska
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym zamiennym: Sieć kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ciśnieniowej. Z projektu należy wyłączyć Dębicz cz.I oraz z Dębicz cz.II wyłączyć
następujące przyłącza: SP-6, SP-14, SP-16, SP-20, SP-22, SP-24, SP-25, SP-26, SP-29, SP-30.
Realizacja obejmuje: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna -należy wykonać z rur PVC litych o
jednorodnej strukturze ścianki SN 8 SDR 34 ø 200; rury należy ułożyć ze spadkiem określonym na
profilach podłużnych przy założeniu spadku minimalnego: 0,5%. -3 studnie betonowe ø 1000 mm 22 studnie PVC ø 425 mm Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa -rurociąg tłoczny RT-3 PE 100 ø 90,
SDR 17 -włączenie rurociągu tłocznego do istniejącej studni S1 Przepompownia ścieków -jedna

przepompowania ścieków ze zbiornika wykonanego z polimerobetonu lub betonu min. C35/45 o
średnicy 1200 mm -przepompownia wyposażona w dwie pompy zatapialne oraz armaturę
określoną w projekcie -rozdzielnia sterowania pomp wyposażona w moduł telemetryczny
GSM/GPRS -zasilanie przepompowni w energię elektryczną ze złącza kablowego -utwardzenie
terenu przepompowni kostką brukową o grubości 8 cm na podbudowie wraz z obrzeżem
betonowym 8x30 cm Przyłącza kanalizacyjne - przykanaliki -z rur PVC - U lite ø 160 mm klasy S
(SDR 34 SN8) -z rur PVC - U lite ø 200 mm klasy S (SDR 34 SN8) -16 szt. studzienek
przyłączeniowych PVC ø 425 mm SP7, SP8, SP9, SP10, SP12, SP13, SP15, SP18, SP17, SP19,
SP21, SP23, SP11, SP27, SP28, SP31 Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Przygotowując ofertę Wykonawca powinien
zapoznać się z projektem budowlano-wykonawczym i terenem budowy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1
500,00 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). f)Wadium wnoszone
w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Środa XXI Sp. z o.o., ul.
Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska: Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka w
Śremie 39 1610 1188 0013 2466 2000 0001 z adnotacją: Wadium - przetarg: Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w Dębiczu - osiedle nr 2. 2.Wadium wnoszone w formie: poręczeń bankowych
lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowych, gwarancji
ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
należy złożyć w formie oryginału w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Środzie Wielkopolskiej, przy
ul. Daszyńskiego 5, pok. Nr 136 a kopię dołączyć do oferty. UWAGA: Z treści dokumentu wadium
składanego w formie niepieniężnej musi wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie
gwaranta lub poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na pisemne
(pierwsze) żądanie Zamawiającego, w przypadku z zaistnienia którejkolwiek z okoliczności
wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3.Dokument ten musi
również zawierać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji, przy czym termin ten nie może
być krótszy niż termin związania ofertą. 4.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego
terminu składania ofert. Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym
terminie składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5.Wykonawca, który
nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z
postępowania. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. 7.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.Zamawiający będzie
żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w
wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym
mowa w art. 26 ust.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, b)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o


Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed
dniem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za robotę
budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot
zamówienia, zamawiający uważać będzie roboty budowlane polegające na wybudowaniu
kanalizacji sanitarnej o długości minimum 500 m wraz z przepompownią. Wykaz
ważniejszych realizacji należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr
4 do SIWZ.



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



Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1.Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże się informacją z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek bankowy,
potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł wystawione nie wcześniej, niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.Wykonawca spełni warunek jeśli
wykaże się opłaconą polisą (wraz z potwierdzeniem opłaty np. kopia przelewu o ile opłata
nie wynika bezpośrednio z polisy), a w przypadku jej braku innym dokumentem
potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na co najmniej sumę ubezpieczenia 200 000,00 zł.

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, należy przedłożyć:


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
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 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



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia



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 niż 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 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia



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, wystawiony nie wcześniej niż 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,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 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, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli 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, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
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 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość 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: najniższa 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
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących
okolicznościach: a) Zmiany ogólne-zmiana adresu, siedziby zamawiającego, wykonawcy-zmiana
osób występujących po stronie zamawiającego, wykonawcy. Nie jest dopuszczalna zmiana
wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych
zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. b) Niezależnych od stron umowy zmian dotyczących osób
kluczowych dla realizacji umowy (choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany
organizacyjne), c) Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych
polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, c)Z powodu aktualizacji rozwiązań
ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów i urządzeń), d)Z powodu
zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego, e)Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających
wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.sroda21.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, pok. 136.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5,
pok. 136.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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: nie

