OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownią i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Mistów i Leontyna,
gmina Jakubów
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jakubów, Jakubów 55, 05-306 Jakubów, woj.
mazowieckie, tel. 025 7579190, faks 025 7579190.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jakubow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na
roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i przyłączy
kanalizacyjnych w miejscowości Mistów i Leontyna, gmina Jakubów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i przyłączy
kanalizacyjnych w miejscowości Mistów i Leontyna, gmina Jakubów. Zakres robót objętych
ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i przyłączy kanalizacyjnych
w miejscowości Mistów i Leontyna, gmina Jakubów. Zakres stosowania dotyczy wszystkich
czynności umożliwiających i mających na celu budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownią i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Mistów i Leontyna, gmina
Jakubów. Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: Zakres robót do wykonania
obejmuje część zlewnia P1 i P2 wraz z przyłączami: kanał grawitacyjny PVC 200 S50 -S57,
S57 -Sr2, P2-S164, S146 - S166 - 839,5 m; kanał tłoczny PE DN90- 590,0 m; pompownia
ścieków P2 z armaturą i sterowaniem; przyłącza kanalizacyjne PVC DN 160 - 767,5 m
Inwestycja realizowana będzie w miejscowościach: Przyłącza - Mistów działki o numerach:
376/1, 478/1, 401, 400, 281, 399/1, 280, 398/1, 279/9, 297/2, 279/11, 279/6, 279/10. Leontyna
działki o numerach: 79/2, 153/1, 79/1, 150/1, 149/3, 149/5, 76, 145, 74, 144, 142/1, 139/1, 70,
68, 71 Sieć kanalizacja - Mistów działki o numerach: 51/2, 420, 466, 406/1. Leontyna działki
o numerach: 81, 80, 71. Przepompownia - Leontyna działka Nr 67 Zamawiający wymaga od
Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia, w tym na
wykonane roboty budowlane -36 miesięcy zamontowane urządzenia - 36 miesięcy Okres
gwarancji liczony będzie od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i
podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Szczegółowy
zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest w: dokumentacji projektowej- Załącznik

SIWZ Specyfikacji Technicznej zawierającej zbiory wymagań w zakresie wykonania robót
budowlanych, właściwości materiałów i urządzeń oraz wymagania w zakresie prawidłowości
wykonania poszczególnych robót - Załącznik do SIWZ przedmiarach robót - Załącznik do
SIWZ Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej przy opisywaniu
przedmiotu zamówienia Zamawiający użył znaków towarowych i nazw producentów, należy
je traktować wyłącznie jako przykładowe. Wymienione znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia służą
wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie
urządzeń równoważnych. Wszelkie materiały i urządzenia określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką
albo patentem, określają wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne, jakościowe i
użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania
stawiane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest
równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na
Wykonawcy. Wykonawca, który zamierza zastosować materiały lub urządzenia równoważne
obowiązany jest w ofercie wskazać, które oferowane urządzenia lub/i materiały zostały
zaoferowane jako równoważne oraz załączyć do oferty stosowne, potwierdzone przez
producenta, dokumenty określające dane techniczne w zakresie odpowiadającym parametrom
materiałów/urządzeń zaprojektowanych (np.: specyfikacje i karty techniczne) oraz wymagane
prawem certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające dane materiały. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający
zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów. Brak wskazania w załączniku
propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać będzie deklarację wykonawcy,
że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów
określonych w SIWZ. Wykonawca składający ofertę zawierającą rozwiązania równoważne
ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych.
Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą
równoważne do określonych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej w
świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie
odrzucona jako nie odpowiadająca treści SIWZ. Dokumentacja techniczna dostępna jest
również do wglądu w Urzędzie Gminy w dniach poniedziałek - piątek w godz. 800 - 1500..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.12.13-8.
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:
31.07.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

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
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia
wnioskodawcy.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie Wykazu robót
budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 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 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. W
tym celu należy wykazać, iż Wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty
budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowniami i przyłączy kanalizacyjnych o wartości co najmniej
200 000,00 zł każda. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów, to zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te
zostały wykonane należycie (referencje lub protokoły odbioru). W/w
dokumenty muszą być wystawione przez bezpośredniego Inwestora (odbiorcę
wykonywanych robót budowlanych), Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkody
Zamawiającego powstałe wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie na podstawie



oświadczenia Wykonawcy.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie Wykazu 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. W tym celu należy wykazać, iż Wykonawca
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: kierownikiem
robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w w/w
zakresie oraz przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów, to zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkody Zamawiającego
powstałe wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że z nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie Opłaconej polisy, a w
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej
niż 200 000,00 zł

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;



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.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych
podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami
których będzie dysponował wykonawca:




opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,
że inny podmiot 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 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;




wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na zasoby 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 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)
Wykaz podwykonawców, w przypadku gdy wykonawca powierzy część zamówienia
podwykonawcom. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną w oparciu o
przedmiary robót, dokumentację projektową i specyfikacje techniczne. Podpisany projekt
umowy.
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 - 95
2. Okres gwarancji - 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.jakubow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów pok. Nr 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 22.02.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306
Jakubów pok. Nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Inwestycja realizowana jest przy pomocy środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..
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

