
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zwikprudnik.pl

Prudnik: Wykonanie metod ą bez wykopow ą przekroczenia drogi krajowej Nr 41 kanalizacj ą

sanitarn ą grawitacyjn ą w ramach realizacji zadania pn. Budowa sieci kanal izacyjnej

sanitarnej grawitacyjnej wraz z przył ączami w miejscowo ści Niemysłowice - ETAP II

Numer ogłoszenia: 33808 - 2015; data zamieszczenia:  16.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Sp. z o.o. , ul. Poniatowskiego 1, 48-200

Prudnik, woj. opolskie, tel. 077 4363617, faks 077 4363617.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zwikprudnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie metodą bez wykopową przekroczenia drogi krajowej Nr 41 kanalizacją

sanitarną grawitacyjną w ramach realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości

Niemysłowice - ETAP II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie metodą bez wykopową

przekroczenia kanalizacją sanitarną PVC Ø200 w rurach ochronnych stalowych 355,6x10 mm pod droga krajową nr 41 w miejscowości

Niemysłowice. Ilość przekroczeń: 1szt., - Przekroczenie nr 1.: Odcinek SN41.5- SN41.5.2, długość L=24,00 m, spadek i= 2 %, głębokość do

3,00 m (zgodnie z projektem budowlanym). 2). Zadaniem Wykonawcy zamówienia jest: a) wykonanie komory startowej i odbiorczej, b)

zabezpieczenie terenu budowy oraz komór startowej wraz z odbiorczą, c) oznakowanie i organizację miejsca prowadzenia robót, d) wykonanie

przewiertu wraz z montażem rur ochronnych stalowych 355,6x10 mm zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym SIWZ i na podstawie

załączonej dokumentacji projektowej, e) cięcie i spawanie rur stalowych 355,6x10 mm f) przeciągnięcie z projektowanym spadkiem rurociągu

kanalizacyjnego PVC Ø200 w rurach ochronnych stalowych 355,6x10 mm na płazach centrujących, g) montaż studni kanalizacyjnych Ø1000 i

DN425 na zakończonych odcinkach przewiertowych wraz z ich zasypaniem i zagęszczeniem. h) demontaż komory startowej i odbiorczej, i)

odtworzenie terenu w miejscu prowadzonych prac tj. nawierzchni drogowych i terenu parkingu. Załączniki: Załącznik nr 7 - Plan

zagospodarowania przedstawiający lokalizację przejścia pod droga krajową nr 41; zaznaczono kolorem miejsca przejść pod droga, rurę

ochronną, rzędne terenu i dna studni kanalizacyjnych przewidzianych do wykonania. Załącznik nr 8 - Profil poprzeczny przejścia pod droga

krajowa nr 41. 3). Wymagania organizacyjne: a) Wykonawca zamówienia odpowiedzialny jest za transport sprzętu i materiałów, b) Wykonawca

ponosi pełna odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń podziemnych (kable energetyczne, telekomunikacyjne, rurociągi gazowe, wodne lub

deszczowe) związane z wykonaniem prac, c) Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem koniecznym do wykonania zamówienia, d)

Wykonawca jest odpowiedzialny za uporządkowanie oraz przywrócenie terenu do stanu sprzed przystąpienia do robót, w szczególności do

deformacji terenu spowodowanej ciężkim sprzętem, odtworzenia nawierzchni, e) Wykonawca robót zapewni nadzór techniczny oraz obsługę

geodezyjną zamówienia, nadzór nad pracownikami w zakresie porządku i dyscypliny pracy, koordynację działań ewentualnych podwykonawców,

zapewni pracownikom warunki socjalne, zabezpieczy zaplecze budowy, oznakuje i zabezpieczy teren wykonywania prac. f) Wykonawca jest

odpowiedzialny, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. g) Staraniem wykonawcy

jest w razie konieczności odwodnienie komór i trasy przewiertu. h) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prób odbiorowych tj.

kamerownia oraz próby szczelności. 4). Zamawiający dostarcza Wykonawcy materiały potrzebne do realizacji zadania tj. rury ochronne
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355,6x10mm, rury PVC DN 200, studnie kanalizacyjne Ø1000 i DN425, płozy centrujące. Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie transportu

materiału, które są w posiadaniu Zamawiającego do miejsca wykonania przewiertów. 5). Wizja lokalna: Zamawiający wymaga od Wykonawcy

wizji lokalnej w miejscowości Niemysłowice - w miejscu planowanego wykonania przewiertów. Wizja lokalna musi odbyć się do dnia

02.03.2015r. Termin wizji lokalnej powinien być ustalony z Zamawiającym telefonicznie lub pisemnie, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.

Przeprowadzenie wizji lokalnej będzie udokumentowane spisaniem protokołu. Zamawiający zastrzega, że oceniane będą tylko te oferty

Wykonawców, którzy przeprowadzili wizje lokalną w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 6). Warunki gwarancji: Wykonawca udzieli

Zamawiającemu minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania (bez uwag)

protokołu końcowego. Wady i usterki na pisemne lub telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę w terminie do

3 dni od zgłoszenia. 7). Warunkiem odbioru robót będzie: 1. Pozytywny wynik próby szczelności. 2. Przekazanie zamawiającemu filmu z

kamerownia wykonanego odcinka. 3. Spisanie protokołu obioru końcowego. 4. Wykonie szkicu geodezyjnego dla wykonanego przekroczenia

pod droga krajową..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.22.12.50-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę

wadium w wysokości: 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przepadku

wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. O/Nysa. Nr

rachunku: 58 1050 1490 1000 0022 7794 8770. Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z

oryginałem. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale dołączyć do oryginału oferty

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia: Jeśli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat

przed wszczęciem postępowania o udzielenia niniejszego zamówienia, a jeśli okres działalności Wykonawcy jest krótszy to w okresie

tej działalności, co najmniej dwóch różnych zadań polegających na wykonaniu przewiertów sterowanych o wartości nie mniejszej niż

50 000,00 PLN każde zadanie. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: -

wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie niniejszego zamówienia, a

jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, sporządzony

według wzoru stanowiącego załącznik nr 5. Wykonawca załącza do dokumentacji ofertowej dokumenty potwierdzające, że te

dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o

spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz robót  budowlanych 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, wraz z podaniem ich

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty

te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończone;
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży przedło żyć:

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;

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 ubezpieczenia 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, 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;

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.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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;

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 dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.zwikprudnik.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa

Spółka Gminy Prudnik z o. o. ul. Poniatowskiego 7 - sekretariat , 48 - 200 Prudnik.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  03.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Zakład

Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o. ul. Poniatowskiego 7 - sekretariat , 48 - 200 Prudnik.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania środków pochodz ących

z budżetu 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 cz ęści

zamówienia: nie
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