Małomice: Budowa wodociągu głównego w jezdni ulicy Jana Pawła II w Małomicach wraz z
przyłączami do przyległych posesji.
Numer ogłoszenia: 131842 - 2010; data zamieszczenia: 14.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małomice , Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, woj.
lubuskie, tel. 068 3769027, faks 068 3769051 w. 12.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu głównego w
jezdni ulicy Jana Pawła II w Małomicach wraz z przyłączami do przyległych posesji..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa wodociągu w
jednym pasie ruchu jezdni ulicy Jana Pawła II w Małomicach oraz budowa nowych przyłączy do
wszystkich posesji przy ul. Jana Pawła II w Małomicach, biegnących głównie w śladzie
istniejących. Część przyłączy została zaprojektowana z nowym racjonalnym przebiegiem. Na
zamówienie składa się: - ułożenie rurociągu długości 587 mb z rur polietylenowych PE 160 metodą
wykopu, wraz z niezbędną ilością zaprojektowanych zasów, - wykonanie instalacji 8 szt. hydrantów
p-poż podziemnych, - wykonanie ok. 266 mb przyłączy z rur polietylenowych PE 40, z których
wszystkie biegnące do posesji usytuowanych po wschodniej stronie ulicy należy wykonać metodą
przewiertu bezwykopowego (w zakresie pasa drogowego do granicy działki podłączanej posesji).
Pozostałe przyłącza do posesji po stronie zachodniej - tradycyjna metoda wykopem (z obsypką i
zagęszczeniem), - wykonanie nowej podbudowy jezdni z kruszywa (20 cm), - wykonanie warstwy
asfaltowej wiążącej grubości 5 cm po zagęszczeniu na szerokości odtworzenia (2 m), do poziomu
istniejącego bruku, - wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej grubości 4 cm po zagęszczeniu na
całej szerokości pasa ruchu (3 m) z zastosowaniem siatki przeciwspękaniowej pod spodem (2 pasy
x 1m szer. na granicach innego rodzaju podbudowy)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Budowa wodociągu w jednym pasie ruchu jezdni ulicy Jana Pawła II, Kościuszki w
Małomicach oraz budowa nowych przyłączy do wszystkich posesji przy ul. Jana Pawła II,
kościuszki w Małomicach, biegnących głównie w śladzie istniejących. Część przyłączy
została zaprojektowana z nowym racjonalnym przebiegiem. Na zamówienie składa się: ułożenie rurociągu z rur polietylenowych PE 160 metodą wykopu, wraz z niezbędną ilością
zaprojektowanych zasów, - wykonanie instalacji hydrantów p-poż podziemnych, wykonanie przyłączy z rur polietylenowych PE 40, z których wszystkie biegnące do posesji
usytuowanych po wschodniej stronie ulicy należy wykonać metodą przewiertu
bezwykopowego (w zakresie pasa drogowego do granicy działki podłączanej posesji).
Pozostałe przyłącza do posesji po stronie zachodniej - tradycyjna metoda wykopem (z
obsypką i zagęszczeniem), - wykonanie nowej podbudowy jezdni z kruszywa (20 cm), wykonanie warstwy asfaltowej wiążącej grubości 5 cm po zagęszczeniu na szerokości
odtworzenia (2 m), do poziomu istniejącego bruku, - wykonanie warstwy asfaltowej
ścieralnej grubości 4 cm po zagęszczeniu na całej szerokości pasa ruchu (3 m) z
zastosowaniem siatki przeciwspękaniowej pod spodem (2 pasy x 1m szer. na granicach

innego rodzaju podbudowy). Wartości zamównienia uzupełnijącego nie przekroczy 50%
wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-0.
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: Okres w dniach: 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca udokumentuje nabyte doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym
okresie, polegające na wykonanych robotach budowlanych związanych z
przedmiotem zamówienia i proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia. W/w
warunek będzie spełniony w przypadku udokumentowanego doświadczenia w
wykonaniu minimum 600 mb wodociągu (łącznie z przyłączami) w 1 zadaniu,
przedstawiona praca musi mieć wartość minimum 300 000,00zł brutto.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia ; - warunek dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie uznany za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia w tym minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych, wpisaną na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu
Zawodowego.
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
• 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 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
• 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
• 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
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• 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 orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE

DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
W przypadku Oferenta występującego jako konsorcjum ; Pełnomocnictwo do
reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. (Umowa konsorcjum
będzie w takim przypadku niezbędna przed zawarciem umowy).
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
Warunki zmiany umowy. 1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w
następujących okolicznościach tj.: a/ wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku: - zmiany
stawki podatku od towarów i usług (VAT), - nadzwyczajnej zmiany cen materiałów budowlanych, konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych. b) termin może ulec
zmianie w przypadku: - niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych
które mają wpływ na realizację zamówienia publicznego, - przedłużenia się uzgodnień
zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione. - wystąpienia okoliczności nie zawinionych
przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć, - zmian dokumentacji projektowej
dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy) c) w przypadku zmiany kluczowego
personelu Wykonawcy lub Zamawiającego. d) wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako
korzystne dla Zamawiającego. 2) Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane za zgodą
stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://malomice.bip.pbox.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, Małomice, I piętro, sekretariat pok. nr 11.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.05.2010 godzina 09:50, miejsce: Urząd Miejski w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1,
Małomice, I piętro, sekretariat pok. nr 11.
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
Małomice, dnia 14.05. 2010r.

Zatwierdzam
Burmistrz Małomice
/-/ Małgorzata Sendecka

