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ocŁosZENIE o ZAMóWIEN]U - Ioboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicmego.

sEKcJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADR-ES: Gmina Czermin , Czffmin 140, 39-304 Czermin, woj. podkarpackie, tel. 17
7'7 40 246, faks l'7 '77 41 921.

Adres strony intemetowej zarnawia.jącego: www'czermin'pl

I. 2) RoDZAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Administracja rz4dowa telenowa.

sEKcJA II: PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA

lI.l ) oKRŁŚLENlE PR7EDMloTU ZAMówlE\lA

'1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zarnawiającego: Budowa zbiomika wyrówlawczego na stacji
uzdatniania wody w Trzcianie.

tr' l .2) Rodzaj zamówi€nia: roboty budowlane.

II' l '4) okeślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakesu zamówienia: szcŻegołowy opis przedmiotu
zamówienia zawarry został w załącmikach do niniejszej sIwZ tj : - Dokumentacji projekowej,
budowlanej - Przedmiarze robót, Główn€ roboty budowlane składające się na budowę zbiomika v
:300m3 to ; 1. Roboty Budowlane 2. Przelew i spust ze zbiomika 3. siec przewodów między
obiektowych 4. siec przewodów między obiekowych - wymiana rurociągu studnia SUw 5. Kable
zasilające i kable sterujące 6. Roboty monta]żowe rurociągów do i ze zbiomika 7. PrŻelew i spust z
istniejących zbiorników 8. Inwentaryzacja szrzęgółowy opis wykonania zawartyjest w projekcie
budowlanym' 3'4 Bezpieczeństwo wszystkie pmce muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisani oraz pod nadzorem osób upra'\łnionych.wszystkie Żastosowane mateńały musą posiadać
\łymagane atęsty, aprobaty techniczne' deklaracje zgodności ię', Wsrystkie nazwy własne mateńałów
i nazwy producentów, uzlte w sIWz dokumentacji projektow€j , przedmiarach robót powinny być
rozrmianejako definicje standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie w projekcie, a
do realizacji zamówienia mogą być użł,te materiĄ i urządzenia innych prcducentów o parametrach
równoważnych, tj ' nie niższych niż Fzewiduje ptojektlub zalożEnia Zunawiającego, a wszystkie
koszty wynikającę z o'tufu zarniennych rozwiąań ponosi Wykonawca'.

II.1.ó) wspólny słownik Zamówień (cPv): 45 .11.12.00-0,45.23.l)'.)'2_3' 45.23'l3'00_8, 45.3l.43'00-
4.

II.l.7) Czy dopuszcza się złożenie oferry częściowej: nie'

ll.l.8) cZ} dopus4/a się zlożenie oferty warianlowej: nie'

II.2) cZAs TRWANIA ŻAMóWENIA LUB TERMIN wYKoNANlA. Zakoirczenięi Żg.o5.2015 '



SEKCJA I : INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWI\m{, EKONOMICZNYM,
FINANSOW\M I TECHMCZI\MI4

nI.1) WADITM

Informacja na temat wadirrm: wymagania dotyczące wadium. wykonawca zobowiązany jest wnieść'
prz€d upl}'lvem terminu składania ofert, wadium w wysokości 9000,00 zł (słownie złorych: dziewięó
tysięcy złotych 00/l00). Przy wnoszeniu wadium nalężry podać nezwę zadania ; Budowa zbiomika
wyrównawcze8o na stacji uzdatniania wody w Tżcianie wadium może być wniesione wjednej lub w
kilku następujących formacb: a) pieniądzu, b) poĘczeniach banko\łrych |ub poĘczeniach społdzielcŻej
kasy oszczędnościowo -kedlowej, z tym, że polęczenie kasyjest zawsze polęczeniem pieniężnym c)
gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poĘczeniach udzielanych przez
podmiotyoktórychmowawalt.6bust'.5pkt2ustawyzdnia9listopada2000r.outworzmiu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz ' U. z 200'1 r.Nr l42, poz.2'7 5 z pó^. zrn.). Z,^

termin wniesienia wadium w formie prŻel€wu pieniężn€go przyjmuje się termin umania na rachunku
Zamawiającego - Bank Spółdzielczy w Mielcu oddział Czermin nr rachunku: 55 9183 1028 2005
5000 5063 0002 Dokument w formi€ poĘczenia winien zawierać stwierdzenie, iE na pielwsze
pisemne żądani€ zamawiającego wz}.wające do zapłaty wadium' zgodnie z waruntami przetargu

następuje jego bezwarunkowa w1płata bez jakichkolwiek zashzeżeń.

III.2) ZALICZKI

]l].3) WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAZ oPIS sPosoBU DoKoNYWANIA
oCE}.IY SPELNIANIA IYCH WAR(AKÓW

III' 3'1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub cz5łrności, jeżrli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokory'wania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czFności, jeżeli prŻepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wymagane jest
złożęnię stosownego oświadczenia . oc€na spęłniania tęso warunku będzie dokonylvana' na podstawie
złożone8o oświadczenia [ykonawcy o sp€łnieniu warunków udziału w postępowaniu alt' 22 ust'l
ustawy Prawo zamówień Publicmych oraz dokumentów okeślonych w pkt. 9. 1 '

III.3'2) wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokon1rłania oceny spełniania tego waIunku

Za spełnienie warunłu posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest
przedłoŻryć Ńykaz żE w okrcsie ostatnich 5 lat, pŹed dniem przed upł''wem terminu składania ofeń w
niniejszym postępowaniu, ajeżeli okes prowadzenia działalnościjest klótszy w tym okresie , co
najm]riej ; jednego zamówienia w zakresie wykon)'wania robót budowlanych odpowiadających
rodzojem robotom budowlanym stanowiącym pEedmiot zamówi€nia, w ramach któręgo wykonawca
wykonał budowę zbiomika wyrównawcze8o o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brufto, z
podaniem dla ujętej w \łrykazie Iobotyjej nazwy, wańości wykonan€j roboty, terminu rozpoczęcia i

zakończęnia, naz\łT i adręsu Zamawiając€go oraz załączenięm dokumenfu potwi€rdzając€8o, żę te
roboty mstały wykonane należycie.. (w prłpadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzie|enie niniejszego Żamówienia, oceniane będzię ich łącme doświadczenie).



lll.3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokony'wania oceny spełniania tego warunku

ocena spęłniania tego warunku będzie dokon}'wana, na podstawie Żłożonego oświadczenia
wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w posĘpowaniu ań. 22 ust.l ustawy Prawo Zamówień
Publicznych

III.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokon}.rvania oceny sp€łniania tego warunku

Na potwierdz€nie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicmym
oraz osobami zdoln}.mi do wykonania zarnówienia, wykonawca wykaŹe że dysponuje 1'

kierownikiern budowy - z uprawnieniami budowlarrymi specjalności instalacyjnej w zakesi€ sieci
kana|izadnych i wodociągowych 2' kielownikiem robót budowlanych _ z upmwnieniami
budow|anymi specjalności architektonicmej |ub konshukryjno - budowlanej 3' kierownikiem Iobót
elekĘcznych - z uprawnieniami budowlanyni specjalności instalacyjnej w zakesie instalacji i
urądzeń el€kĘcmych osoby, które posiadają uzyskane prŻed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7
Iipca l 994r' Prawo budowlane' upmwńenia budowlane lub stwieldzenie posiadania przygotowania
zawodowego odpowiadające wymaganiom , do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakrcsi€ umaje
się te dokumenty jako obowiązujące' ocena spełniania tego warunku będzie dokon}'wana, na
podstawie Żłożonego oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art.

22 ust.l ustawy Prawo Zamówień Publicznych omz na Podstawie dokumentów określonych w pkt' 9.1

m.3'5) s}łuacja ękonomicab i fnansowa

opis sposobu dokon),wania oceny spełniania tego warunku

ocena spełniania tego warunku będzie dokon}.waną na podstawie złożonego oświadczenia
wykonawcy o spęłnieniu warunków udziafu w postępowaniu art. 22 ust.l ustawy Prawo zamówień
Publicznych

III'4) INFoRMACJA o oŚwIADcZENIAcH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DosTARczYĆ wYKoNAwcY w CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA wARLrNKÓw
UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAZ NIEPoDLEGANLĄ wYKLUczENIU NA PoDsTAWlE
ART. 24 UST. 1 USTAWY

I'4'l) w zakesie wykazania sp€łniania pźez \łykonawcę warunkóW o których mowa w art' 22 ust.

l ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowanir naleiry przedł&ryći

wykaz robót budowlanych wykonanych w okrcsie ostatnich pięciu lat przed upb.łem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ajeżeli okes plowadzenia
działalności j est kótszy _ w tym oklesie, wlaz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i mi€jsca
wykonania or^z z z^lączeniem dowodów dotycących najważniejszych robó! okeślających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób nal€żł! otM wskaz jących, c4 mstały wykonane zgodnie z
zsadami sztuki budowlane.j i pmwidłowo ukończone;

okeślęnię robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskaŻania przez wykonawcę w wykazi€
Iub złożenia poświadcz€ń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub
vykonanych nienalełcie



Za spełnienie warunku posiadania wiedry i doświadczenia wykonawca zobowiązany j est
pnedłoŻ1ć wkaz, żś w okrcsie ostatnich 5 lat, przed dniem przed upływem terminu składania ofeń w
ninie.jszym postępowaniu, ajeżeli okres prowadzenia działalnościjest kótsŻy w tym okesie , co
najmniej ; jednego zamówienia w zakresie \łykon}.wania robót budowlanych odpowiadających
Ioalzajem lobotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w mmach któ.ego wykonawca
rłykonał budowę zbiomika w1,równawczego o wańości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto, z
podaniem dla ujętej w wykazie robotyjej nazwy, wartości wykonanej roboty, terminu rozpoczęcia i

zĄkończenia,r'azw i adresu Zarnawiającego oraz załączeniem dokrrmentu potwierdzającego, że te
roboty zostały wykonane naleilycie. ';

wykaz osób, które będą uczestniczyó w wykony'waniu zamówienią w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolęjakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z infomacjami na temat ich kwalifikacj i zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienią a takze zakesu wykon}'\łanych przez nie c4mności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania Ęmi osobami;

oświadczenie, Źe osoby, które będą uczestniczyó w wykon}'waniu zamówienią posiadają
wymagane uprawnienią jeżeli ustawy nakładają obowiąŻek posiadania takich uprawnień;

I .4.2) w załresie potwieldzenia niepodlegaria wykluczeniu na poalstawie ań. 24 ust. 1 ustawy,
naleily przpdłdryói

oświadc',enie o braku podsLaw do w)kluczenia:
aktualny odpis z właściwego rejeshu |ub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeże|i odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykaŻania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ań. 24 ust. 1 pk 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż ó
miesięcy przed upb.rvem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

akfualne zaświadcz€nie właściwego naczelnika urĘdu skarbowego potwieldzające' że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, iE uzyskał prŻewidziane prawem zwo|nienie'
odroczenie lub rozłoż€nie na mty zaległych platności lub wsfzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły'wem terminu składania
wniosków o dopuszczęnie do udziału w postępowaniu o udŻielenie zamówienia albo składania ofelt;

aL1ualne zaświadczenie właściwego oddziafu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubęzpieczęnia Społecznego potwierdzające, że wykonawca ni€ Żalega z opłacaniem
składek na ubezpiecz€nia zdlowotne i społecme, lub potwierdz€nie, że uzyskał Przewidzianę pmwem
zwo]nienie, odroczenie lub rozłożenie na rab' za|egłych płatności lub wstr4manie w całości
wykonania decyzji właściwe8o olganu _ *ystawione ni€ wcześniej niż 3 miesiące przed upł}.węm
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofeń;

wykonawca powołujący się Fzy \łrykaz}'waniu spełniania warunków udziafu w postępowaniu na

zasoby innych podmiotóu które będą brały udział w realizacji cąści zamówienią przedkłada także
dokumęnty dotycząc€ te8o podmiotu w zak€sie w}maganym dla wykonawcy, okreś|onym w pkt
1rr.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicŻnych

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, ze:



nię otwartojego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - \łystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upl}'lvem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówięnia a|bo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznę i zdrowotne albo że
uryskał przewidziane pmwem zwolnienie' odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego olganu _ wystawiony nie wcŻeśniej n;ż 3
miesiące przed uplywem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w poĘpowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
mięsięcy przed upł}'wem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

IIl'4.4) Dokum€nty dotycące przynależności do tej samęj grupy kapitałowej

lista podmiotów naleących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 I. o ochonie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie nalezy do grupy
kapitałow€j;

l 'ó) INNE DoKLIMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk I.5)

wykonawca do ofęrry załącza zestawienie cen istotnych elementów zamówienia - załącmik nr la

SEKCJA IV: PROCEDIIRA

IV.1) TR\'B UDZIELENIA ZAMóWIENIA

TV.].l) Tryb udzielenia zamówienia: prŻetalg oieogTaniczony'

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV'2.1) Kr}teria oceny ofert: cena oraz inne kr}teria związanę z przedmiotem zamówienia:

l -Cęna-90
2-Gwarancja-l0

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV'4.1) Adres strony intemetowej, na któr€j jest dostępna specyfikacja istotnych warun}ów
zamówienia: www.cuemin'biulet}an'net
specyfikację istotnych warunków zamówi€nia można uryskać pod adresem: Urząd Gminy w
Cz€minie 39_304 czermin pokój nr 1ó.

IV'4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w posępowaniu lub ofeń: 13.02.2015
godzina 10:00, miejsce: Urz4d Gminy w Czemini€ 39_304 czermin pokój nr 14 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostateczn€go terminu składania ofeń).

Iv.4.16) Infomacje dodatkowe, w tym doryczącę finansowania projektu,/prc$amu ze środków Unii
Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego



Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszan5vr' wiejskich: Europa inwesĄąca w obszary wiejskie.
Progam Rozwoju obszańw wiejskich na Lata 2007-201 3.

Iv.4.l7) Czy przewiduje się udiewaźnienie posĘpowanis o udzielęnie zamówięnią w pr4/padku
nieprryzrrania środków pochodących z budźetu Unii Europejskiej oraz niepodleg8jących zwTotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa ozłonkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym
Handlu (EFTA), l(lóre miały być pŻŁab.zp,ne na sfinansovr'anie całości lub części z.mó\łienia: nie


