OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów,
ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 26, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski,
tel. 77 419-03-59, fax 77 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu
ogłasza
przetarg nieograniczony na:
budowę kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie
(kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę; 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia
i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne; 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków; 45232152-2 - Roboty budowlane
w zakresie przepompowni; 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)

1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu
4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 45200000-9.
Przygotowanie terenu pod budowę - 45100000-8.
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - 45110000-1.
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
- 45231300-8.
Roboty budowlane w zakresie przepompowni - 45232152-2.
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych - 45231400-9.
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg - 45233000-9.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smogorzów,
Gmina Namysłów, tj. budowę:
- sieci grawitacyjnej,
- rurociągów tłocznych,
- pompowni ścieków P1/S, P2/S, P3/S, P4/S,
- linii kablowych zasilających w/w pompownie,
- przyłączy kanalizacyjnych i przykanalików,
kompleksowo w zakresie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i drogowych na podstawie
projektów budowlano-wykonawczych.
Projekt budowlany posiada ważną decyzję pozwolenia na budowę.
Rurociąg tłoczny Rt3/S z pompowni P3/S ulicą Namysłowską w kierunku Kowalowic należy wykonać
do studzienki czyszczącej Scz2/S włącznie ze studzienką.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania przyłączy i przykanalików do działek nr 78, 97,
12/20, do budynku nr 98 na działce nr 298.
W ramach kosztów własnych realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
− wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi (branży sanitarnej,
elektrycznej, drogowej), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
uzgodnieniami i warunkami technicznymi realizacji inwestycji, normami budowlanymi,

− wbudowania materiałów i urządzeń nowych, przedstawienia aprobat technicznych, certyfikatów,
świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane,
− przedstawiania protokołów badań wszystkich przewodów (grawitacyjnych, tłocznych
przyłączy, przykanalików) w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i filtrację wód
gruntowych do kanału, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia) i instalacji elektrycznych,
− przedstawienia dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) przepompowni ścieków,
− przedstawiania protokołów badań i sprawdzeń urządzeń z rozruchu dopuszczających
do eksploatacji,
− wykonania inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji po jej wykonaniu wraz z raportem inspekcji,
przy czym inspekcja ma potwierdzić prawidłowe wykonanie rurociągu:
Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacji sanitarnej musi charakteryzować się następującymi cechami:
- czytelna ostrość obrazu,
- wszystkie kinety i połączenia rur muszą być sfilmowane na całej długości,
- zapis inspekcji ma potwierdzać faktycznie spadki dna kanału,
- suma odcinków sfilmowanych musi zawierać całość przedmiotu zamówienia,
Dokumentacja po wykonaniu inspekcji obejmuje:
- płytę CD z nagranym raportem,
- mapę z zaznaczoną trasą kanału, numerami studzienek, początkiem i końcem inspekcji,
- wykresy spadku dna kanału,
- fotoraport uszkodzeń,
- opis studzienek kanalizacyjnych,
- obmiar wykonanych prac z wyszczególnieniem kolejnego numeru inspekcji, długości badanych
odcinków, ulicy, materiału, z którego wykonany jest kanał, ilości wykonanych fotografii,
− zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; namiar
geodezyjny powykonawczy w skali 1:500 w 2 egzemplarzach wykonany przez uprawnionego
geodetę w formie papierowej i numerycznej (na nośniku elektronicznym * dwg),
− wywozu gruzu, odpadów poza teren prowadzenia robót budowlanych, na składowisko odpadów
w Ziemiełowicach,
− zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy,
a w szczególności zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,
zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji,
− doprowadzenia nawierzchni dróg, chodników, trawników, elewacji budynków i innych obiektów
naruszonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do stanu pierwotnego,
− odtworzenia istniejących nawierzchni dróg z kostki granitowej na całej szerokości na podbudowie
tłuczniowej,
− zapewnienia i zaktualizowania na swój koszt organizacji ruchu na czas budowy na drogach
powiatowych i gminnych,
− wystąpienia w imieniu inwestora, na własny koszt i własnym staraniem, o zajęcie pasa drogowego;
Wykonawca ponosi koszty uzgodnień i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego, koszty opłat
za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z drogą ponosi Zamawiający,
− zaktualizowania na własny koszt warunków technicznych podłączenia, uzgodnienia ze służbami
energetycznymi harmonogramu realizacji prac oraz pokrycia kosztów odpłatnego nadzoru
przez pracowników energetyki oraz innych kosztów związanych z wydanymi warunkami
technicznymi przez EnergięPro,
− uwzględnienia wszelkich kosztów związanych z aktualizacją decyzji i uzgodnień w cenie
kontraktowej i nieżądanie za nie osobnej zapłaty; Wykonawca pokryje również wszystkie koszty,
o których mowa w decyzjach administracyjnych,
− zatrudnienia kierownika budowy,
− wzięcia odpowiedzialności za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili przejęcia
przez Zamawiającego; uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt,
− stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska
naturalnego,
− przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej,

− w przypadku konieczności odwodnienia terenu robót i zabezpieczenia przed dopływem wód
przeprowadzenia niezbędnych robót, sporządzenia projektu odwodnienia terenu robót,
uwzględniającego hydrogeologiczne właściwości podłoża, przewidywane parametry wykopów
oraz rodzaj budowli, warunków posadowienia budowli sąsiednich dla danego obiektu; projekt
podlega zatwierdzeniu przez właściwe organa administracji państwowej,
− złożenia do odbioru częściowego:
- operatów geodezyjnych odbieranych odcinków,
- wykazu długości sieci projektowych i wykonanych, studzienek z rzędnymi projektowanymi
i wykonanymi,
- kosztorysu powykonawczego wykonanego zakresu robót zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru.
Zadanie realizowane będzie w ramach dofinansowania z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013”, dlatego na zakończenie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany
do przedłożenia Zamawiającemu przed odbiorem końcowym - kosztorysu różnicowego
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, uwzględniającego różnice pomiędzy danymi projektowymi
a faktycznymi wynikającymi z geodezyjnego pomiaru powykonawczego. W przypadku braku takich
różnic Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu oświadczenie o wykonaniu inwestycji zgodnie
z dokumentacja techniczną.
Na roboty jw. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego robót.
Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w cenie ryczałtowej oferty kompleksowe wykonanie całego
zakresu projektowego z kompletną dokumentacją odbiorową, z wyłączeniem wykazanego przez
Zamawiającego zakresu projektowego, którego zamówienie nie obejmuje.
7. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 15.05.2015 r.
11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
11.1 Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości
90.800,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset 00/100).
11.2 Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11.3 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni wykonanie
co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł każda,
w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych.
Do wykazanych pozycji muszą być załączone dowody 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.
Za najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku
tj. co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł każda,
w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych.
Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie
niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP),
z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych
(przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie
6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z podaniem zakresu, sposobu
wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku, jaki będzie łączył

Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) osoby, które będą wykonywać:
- obsługę geodezyjną,
- inspekcję telewizyjną,
b) kierownika:
- budowy,
- robót elektrycznych,
- robót drogowych,
które(-y) będą(-dzie) uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych
(przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie
6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z podaniem zakresu, sposobu
wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku, jaki będzie łączył
Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
11.4 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:
11.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca musi 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.
11.4.2 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,

12.
13.
14.
15.

− aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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 potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,
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,
− aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert,
− aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
− aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
11.4.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
− 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 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 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
− zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
11.5 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.
11.6 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone
Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.namyslow.eu

16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego,
budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (470,00 zł).
17. Termin składania ofert: 06.06.2013 r. do godziny 11:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie
Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek A, w sekretariacie,
pokój Nr 12.
18. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.
20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów: nie dotyczy.
21. 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 dotyczy.
22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 22.05.2013 r.
23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: dofinansowano ze środków „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013”.

