
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.peclaw.eu/pec/urzad-gminy/zamowienia-publiczne/2013

Białołęka: Wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia wad na wybudowanej
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęcław
Numer ogłoszenia: 447696 - 2013; data zamieszczenia: 04.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pęcław , Pęcław 28, 67-221 Białołęka, woj. dolnośląskie,
tel. 076 8317135, faks 076 8317033.

· Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.peclaw.eu/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych
w zakresie usunięcia wad na wybudowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęcław.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót
budowlanych w zakresie usunięcia wad występujących na wybudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Pęcław na n/w odcinkach: - odcinek nr 1 - rura PCV Ø 200
długości 27,81 m - odcinek nr 2 - rura PCV Ø 160 długości 23,04 m - odcinek nr 3 - rura PCV
Ø 200 długości 9,58 m.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 20.



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się
wadium w wysokości 600,00 zł. Słownie: sześćset złotych 00/100 2. Termin wnoszenia
wadium: do dnia składania ofert do godz. 10:00 3.Wadium można wnosić w następujących
formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - 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 z 2007 r. Nr 42,poz.275, z
2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96,poz.620) 4. W
przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na konto
Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Głogowie nr konta 57 8646 0008 0000 0025 9402
0004 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a ustawy Pzp. 10.
Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium w sytuacji jak w pkt.9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego. 11. W przypadku wniesienia odwołania, zamawiający nie
później niż na 7 dni przez upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem
wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego
wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli
odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do
wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

III.2) ZALICZKI

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 odstępuje od opisu dokonywania oceny spełnienia warunków w
tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postepowaniu o którym mowa w Rozdz.VI pkt. 1.1 lit a)
SIWZ

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełnienia warunków w
tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w



postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postepowaniu o którym mowa w Rozdz.VI pkt. 1.1 lit a)
SIWZ

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełnienia warunków w
tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postepowaniu o którym mowa w Rozdz.VI pkt. 1.1 lit a)
SIWZ

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub
będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
i posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami
prawa budowlanego lub równoważne z tym uprawnienia wymagane w krajach
należących do Unii Europejskiej tj.: -kierownik budowy posiadający
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
kanalizacyjnej.

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełnienia warunków w
tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postepowaniu o którym mowa w Rozdz.VI pkt. 1.1 lit a)
SIWZ. Sprawdzenie wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu
odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez wykonawcę
dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale VI SIWZ według zasady
spełnia/nie spełnia.

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 spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:

· 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 do wykonania



zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;

· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, 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;

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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

· lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany formularz oferty - Załącznik Nr 1. b) Dowód wpłaty wadium. c)
Kosztorys ofertowy - wykonany metodą uproszczoną 2. Pełnomocnictwo wystawione dla
osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika; 3. W przypadku składania
oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument
ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika; 4.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty, tj.:
oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy, oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty



wymienione w punkcie 1.2 lit. b muszą być złożone przez każdy podmiot; 5. W przypadku
składania oferty przez przedsiębiorcę występującego jako spółka cywilna zaleca się
załączenie umowy spółki cywilnej, celem ustalenia osób uprawnionych do reprezentowania
spółki. 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b
ustawy. 7. Forma dokumentów i oświadczeń: a) dokumenty i oświadczenia dołączone do
oferty muszą być w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem ,
b) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski; c) kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo.

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://www.bip.peclaw.eu/pec/urzad-gminy/zamowienia-
publiczne/2013
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka pok. nr 14..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 19.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pęcław, Pęcław 28, 67-221
Białołęka, pok. nr 1. (sekretariat).

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


