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

www.bip.sobolew.pl

Sobolew: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości
Krępa, gmina Sobolew

Numer ogłoszenia: 110952 - 2016; data zamieszczenia: 04.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobolew , Rynek 1, 08-460 Sobolew, woj. mazowieckie, tel. 025 6825023, faks 025

6832736.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sobolew.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości

Krępa, gmina Sobolew.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci

wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Krępa, gmina Sobolew. 2. Projektowana sieć wodociągowa w

miejscowości Krępa jest rozbudową istniejącego systemu wodociągowego i będzie zasilana w wodę z istniejącej stacji

uzdatniania wody w miejscowości Sobolew. Projektowany wodociąg zostanie włączony do istniejącej sieci wodociągowej

PVC 225 w miejscowości Sobolew, ul. Krępska. 3. Sieć wodociągowa zaprojektowana została z rur PVC PN = 1,0 Mpa o

średnicach Ø z 225 i Ø z 160. Rury PVC będą łączone ze sobą na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Na

projektowanym wodociągu zostaną wybudowane hydranty p.poż nadziemne. Przed hydrantami należy wykonać zasuwy

odcinające. Głębokość ułożenia sieci wodociągowej 1,7 m. Na wodociągu zostaną zamontowane dwa zawory redukujące

ciśnienie w studniach żelbetowych 1,5 m. 4. Zakres inwestycji obejmuje: sieć wodociągowa PVC DN 160 - 1850,0 m,

hydranty nadziemne - 13 szt. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót (załącznik nr 10

do SIWZ), projekcje budowlanym (załącznik nr 11 do SIWZ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr

12 do SIWZ). 6. Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń I gatunku, zakupionych u

producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w

dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. 7. Ponadto w ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy

zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej: wytyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, koszt powinien być wliczony

w ogólną wartość zamówienia i nie podlega odrębnej zapłacie. 8. Występujące w dokumentacji i przedmiarze nazwy, typy i



pochodzenia produktów zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaprojektowania innych urządzeń i materiałów

niż wskazane w dokumentacji projektowej pod warunkiem posiadania przez te materiały lub urządzenia parametrów takich

samych jak określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych

dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne

opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają

wymagania określone przez zamawiającego. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegać ocenie przez autora

dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego

decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych zamienników. Zaproponowane przez Wykonawcę

urządzenia i materiały równoważne, nie mogą zakłócić funkcjonowania istniejącego systemu odprowadzania ścieków,

powinny z nimi bezproblemowo współdziałać..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości

zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 67

ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, jeżeli spełnione będą przesłanki ustawowe. Może dotyczyć ono następujących

robót budowlanych, polegających na: wykonaniu przyłączy wodociągowych, wykonaniu sieci wodociągowej

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 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: Zakończenie: 30.11.2016.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 500,00 PLN (słownie: siedem

tysięcy pięćset złotych). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 19.05.2016 r. do godz. 11:00. 3. Wadium może być

wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank

Spółdzielczy Łaskarzew Oddział Sobolew 57 9217 0001 0010 6470 2000 0050; 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. 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 późn. zm.). 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający

przechowuje na rachunku bankowym 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 6.

Zamawiający zwraca 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 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) 7. Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający



zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w

art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn.

zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. 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) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego

wyko¬nania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie wykonawcy.

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

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych

uprawnień, warunek ten zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. ustawy PZP.

Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium

spełnia nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech zamówień związanych z

budową, przebudową, modernizacją, remontem sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości co

najmniej 2 km, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np.

konsorcjum), spełniają ww. warunek udziału łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Ocena spełniania wymienionego

wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia nie spełnia, na podstawie

dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie warunek ten zostanie spełniony na

podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 UPZP. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału

w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia nie spełnia, na podstawie dokumentów

dołączonych przez Wykonawcę do oferty

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie uznany za spełniony,

jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania



robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych lub zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2b przedstawią pisemne zobowiązanie innych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów kadrowych na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23

UPZP (np. konsorcjum), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału łącznie. Wykonawca może polegać na

osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go

z nim stosunków. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana

zgodnie z kryterium spełnia nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie warunek ten zostanie spełniony na

podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 UPZP. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału

w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia nie spełnia, na podstawie dokumentów

dołączonych przez Wykonawcę do oferty

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 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;

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;

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 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.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)

Formularz oferty, Kosztorys ofertowy

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian



1. Zamawiający przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy: a. wystąpienie wyjątkowych okoliczności,

niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizacje,

b. zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji wykonawczej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. Zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia

całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy mogą być natomiast powiązane z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach

określonych przez strony, c. z wstrzymaniem robót lub przerwą w realizacji robót powstałą z przyczyn zależnych od

Zamawiającego d. ze zleceniem robót dodatkowych objętych zamówieniem dodatkowym, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj

lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego e. Zmiany w zakresie ilości wykonanych robót lub

inne zmiany dokumentacji projektowej w tym również wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemna bądź naziemną, nieujętą w

dokumentacji projektowej, jeżeli są konieczne dla dalszej realizacji zamówienia lub są korzystne dla Zamawiającego i nie

powodują zwiększenia wynagrodzenia f. działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem

określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; g. sytuacją, gdy obowiązujące przepisy prawa powszechnego nie

dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót; h. z wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi

uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną; i. z przedłużającymi się robotami obcymi (roboty

wykonywane na terenie budowy przez podmioty nie związane z robotami); j. z siłą wyższą, za siłę wyższą warunkującą

zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.sobolew.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1,

08-460 Sobolew, pokój nr 30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2016 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pokój nr 23.

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


