
Praszka: Nadzor inwestorski nad zadaniem pn. Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Gana, Rozterk i Praszka ul. Szosa

Ganska. I etap - miejscowosc Rozterk i Praszka ul. Szosa Ganska oraz
budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Praszce ul. Szosa Ganska

Numer ogtoszenia: 362629 - 2010; data zamieszczenia: 16.12.2010
OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - us+ugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES: Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza , Plac Grunwaldzki 13, 46-320

Praszka, woj. opolskie, tel. 34 359 10 09, faks 34 3592-469.

Adres strony internetowej zamawiajetcego: www.praszka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJJ\CEGO: Administracja samorzqdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajetcego: Nadz6r inwestorski nad zadaniem pn. Budowa

kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Gana, Rozterk i Praszka ul. Szosa Ganska. I etap - miejscowose

Rozterk i Praszka ul. Szosa Ganska oraz budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Praszce ul. Szosa

Ganska.

11.1.2) Rodzaj zamowienia: ustugi.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiotem zam6wienia jest

petnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Rozterk i Praszka ul. Szosa Ganska, 0 nast~pujqcym zakresie: a) Siee kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z

rur PVC-U 0 przekroju jednorodnym - litych 0250/7,3 mm - 2366,60 m; b) Siee kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej z rur PVC-U 0 przekroju jednorodnym - litych 0200/5,9 mm - 1 040,25 m; c) Siee kanalizacji

Uocznej z rur PE 100 SDR-17 0160/9,5 mm - 889,60 m; d) Siee kanalizacji Uocznej z rur PE 100 SDR-17

0125/7,4 mm - 80,00 m; e) Siee kanalizacji Uocznej z rur PE 100 SDR-17 0 90/5,4 mm - 281,00 m f)

Przepompownie sciek6w - 3 kpl. 2. Budowa chodnika oraz rozbudoWq kanalizacji deszczowej w ul. Szosa

Ganska w Praszce, 0 nast~pujqcym zakresie: a) Siee kanalizacji deszczowej z rur PP SN 4 i SN 8 0 400

mm - 611 ,09 m; b) Studzienki sciekowe uliczne - 11 szt. c) Chodnik z kostki betonowej 0 dtugosci 476,5 m i

szerokosci 2,0 m..
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11.1.4)Czy przewiduje si~ udzielenie zamowien uzupefniajetcych: tak.

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowien uzupefniajetcych

Zamawiajqcy dopuszcza motliwosc udzielenia zam6wien uzupefniajqcych (w okresie 3 lat ad udzielenia

zam6wienia podstawowego) a wartosci nie wi~kszej nit 50 % wartosci zam6wienia podstawowego na

podstawie art. 66 i wart. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zam6wien Publicznych.

11.1.5)Wspolny Sfownik Zamowien (CPV): 71.24.70.00-1.

11.1.6)Czy dopuszcza si~ zfozenie oferty cz~sciowej: nie.

11.1.7)Czy dopuszcza si~ zfozenie oferty wariantowej: nie.

11.2)CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1)WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

111.2)ZALlCZKI

Czy przewiduje si~ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia: nie

111.3)WARUNKI UDZIAl.U W POSTE;:POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEl.NIANIA TYCH WARUNKOW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziafalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa nakfadajet obowietzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spefniania tego warunku

Wykonawca dysponuje osobami, kt6re b~dq wykonywac zam6wienie, posiadajq wymagane

uprawnienia, jeteli ustawy nakfadajq obowiqzek posiadania takich uprawnien. Wykonawca musi

dysponowac: - co najmniej jednq osobq posiadajqcq uprawnienia budowlane w zakresie

pozwalajqcym na nadzorowanie rob6t zwiqzanych z budowq sieci sanitarnych, - co najmniej

jednq osobqz uprawnieniami budowlanymi w zakresie pozwalajqcym na nadzorowanie rob6t

drogowych, - co najmniej jednq osobqz uprawnieniami w zakresie pozwalajqcym na

nadzorowanie rob6t zwiqzanych z wykonaniem przyfqczy i instalacji elektrycznych

111.3.2)Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spefniania tego warunku

Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upfywem terminu

skfadania ofert, a jeteli okres prowadzenia dziafalnosci jest kr6tszy to w tym okresie, co najmniej

trzech usfug nadzoru inwestorskiego dotyczqcych budowy sieci kanalizacji sanitarnej a fqcznej

dfugosci co najmniej 9000 m, z czego co najmniej jedna z tych uslug obejmowafa nadz6r
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inwestorski nad budowq sieci kanalizacji sanitarnej 0 dlugosci co najmniej 4000 m.

111.4)INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA. DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEt.NIANIA WARUNKOW UDZIAt.U W POST~POWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1)W zakresie wykazania spefniania przez wykonawc~ warunkow, 0 ktorych mowa wart. 22

ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia 0 spefnieniu warunkow udziafu w post~powaniu, nalezy

przedfozyc:

• oswiadczenie, te osoby, kt6re b~dq uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, posiadajq

wymagane uprawnienia, jeteli ustawy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnien

111.4.2)W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedfozyc:

• oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jeteli odr~bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wczesniej nit 6 miesi~cy przed uplywem terminu skladania wniosk6w 0

dopuszczenie do udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skladania ofert, a w

stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urz~du skarbowego potwierdzajqce, te

wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w lub zaswiadczenie, te uzyskal przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlotenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w

calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej nit 3 miesiqce przed

uplywem terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu 0 udzielenie

zam6wienia albo skladania ofert

• aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajqce, te wykonawca nie zalega z

oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, te uzyskal

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlotenie na raty zaleglych platnosci lub

wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej nit 3

miesiqce przed uplywem terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w

post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skladania ofert

• wykonawca powolujqcy si~ przy wykazywaniu spelniania warunk6w udzialu w post~powaniu

na potencjal innych podmiot6w, kt6re b~dq braly udzial w realizacji cz~sci zam6wienia,

przedklada takte dokumenty dotyczqce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla

wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2.
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111.4.3)Dokumenty podmiotow zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedktada:

111.4.3.2)zaswiadczenie wtasciwego organu sqdowego lub administracyjnego miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotyczq, w zakresie okreslonym wart.

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed uptywem terminu

sktadania wnioskow 0 dopuszczenie do udziatu w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia albo

sktadania ofert - albo oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wtasciwym organem sqdowym,

administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca

zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania, jezeli

w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib~ lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje si~ takiego zaswiadczenia

111.6)INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4)albo w pkt 111.5)

a) wypetniony i podpisany formularz ofertowy, b) oswiadczenie 0 spetnianiu warunkow udziatu w

post~powaniu, c) aktualne zaswiadczenie 0 wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej jezeli

wykonawca posiada taki wpis; d) upowaznienie do podpisania oferty - jezeli nie wynika to z dokumentow

zatqczonych do oferty; e) zaakceptowany projekt umowy wg zatqcznika nr 5 do SIWZ

111.7)Czy ogranicza si~ mozliwosc ubiegania si~ 0 zamowienie publiczne tylko dla wykonawcow, u

ktorych ponad 50 % pracownikow stanowi,,- osoby niepetnosprawne: nie

SEKCJAIV:PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b~dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si~ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian

Zamawiajqcy dopuszcza aneksowanie umowy w trakcie realizacji budowy w nast~pujqcym zakresie: 1)

Terminu wykonania umowy - w przypadkach, zmiany terminu wykonania umowy na roboty budowlane

Wykonawcy robot budowlanych. 2) Zmiany wynagrodzenia - w przypadku gdy: a) nastqpi ustawowa

zmiana podatku VAT, b) rezygnacji z cz~sci prac, jezeli taka rezygnacja b~dzie niezb~dna do prawidtowej
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realizacji przedmiotu umowy - 0 wartosc niewykonanych prac

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dost~pna specyfikacja istotnych warunkow

zamowienia: www.praszka.pl

Specyfikacj~ istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskae pod adresem: Urzqd Miejski w

Praszce, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, pok. nr 1.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskow 0 dopuszczenie do udziatu w post~powaniu lub ofert: 28.12.2010

godzina 10:00, miejsce: Urzqd Miejski w Praszce, Plac Grunwaldzki 13,46-320 Praszka, pok. nr 19-

sekretariat (I pi~tro).

IV.4.5) Termin zwietzania ofertet: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si~ uniewaznienie post~powania 0 udzielenie zamowienia, w przypadku

nieprzyznania srodkow pochodzetcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajetcych zwrotowi

srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym

Handlu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczone na sfinansowanie catosci lub cz~sci zamowienia: nie

BURMISTRZ
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