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Ożarowice: Uzbrojenie terenu w celu stworzenia infrastruktury służącej

rozwojowi gospodarczemu terenów w Gminie Ożarowice w sąsiedztwie

MPL Katowice-Pyrzowice

Numer ogłoszenia: 320912 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ożarowice , ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, woj. śląskie, tel. 32 2857222,

faks 32 2845024.

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzbrojenie terenu w celu stworzenia infrastruktury

służącej rozwojowi gospodarczemu terenów w Gminie Ożarowice w sąsiedztwie MPL Katowice-Pyrzowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty

budowlane polegające na budowie dwóch wewnętrznych dróg gminnych, oświetlenia ulicznego, parkingów, sieci

wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Teren, na którym zlokalizowana jest projektowana

inwestycja położony jest w sołectwie Pyrzowice, na terenie administrowanym przez Urząd Gminy w Ożarowicach.

Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia podzielono na pięć obszarów stanowiących poszczególne zadania:

- Zadanie 1 - (obszar ul. Równoległej) obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej PVC fi 200mm o długości

591,1mb i deszczowej PVC fi 200 i 160mm o długości 777,97mb; - Zadanie 2 - (działki 499/29 i 499/53)

obejmujące budowę parkingów o powierzchni 1920m2oraz kanalizacji deszczowej PVC fi 160mm o długości

87,20mb; - Zadanie 3 - (obszar ul. Granicznej) obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej PVC fi 200mm o

długości 345,02mb i wodociągu PE fi 110mm o długości 266,07mb; - Zadanie 4 - (obszar ul. Transportowej)

obejmujące budowę kanalizacji deszczowej PVC fi 200mm i 160mm o długości 759,8mb i wodociągu PE fi 110 i

160mm o długości 464,56mb; - Zadanie 5 - (obszar przedłużenia Centralnej i Piłsudskiego) obejmujące budowę

dróg wewnętrznych i ciągów pieszych o powierzchni 7.563,67m2, oświetlenia ulicznego o długości sieci 635mb i

19 punktami świetlnymi, kanalizacji sanitarnej PVC fi 315mm i 200mm o długości 519,07mb, deszczowej PVC fi



400, 315, 200 i 160 mm o długości 739,89mb oraz wodociągu PE fi 110 i 160mm o długości 539,69mb. Wszelkie

przejścia sieci pod istniejącymi drogami asfaltowymi należy wykonać metodą bezwykopową (w szczególności

podłączenia wpustów deszczowych) Zakres robót obejmuje: 1) Wykonanie robót budowlanych na podstawie

projektu budowlanego oraz przedmiaru robót (przy czym przedmiar robót pełni jedynie funkcję informacyjną). 2)

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe, w tym m.in.: - Dokonanie geodezyjnego wytyczenia przedmiotu umowy

w terenie oraz wyznaczenie stałych punktów odniesienia. - Zabezpieczenie obsługi geodezyjnej prowadzonych

robót oraz wznowienie geodezyjne znaków granicznych w przypadku ich naruszenia w trakcie prowadzonych

robót, - Wykonanie dokumentacji powykonawczej, budowlanej i geodezyjnej, łącznie z naniesieniem zmian do

zasobów mapowych i uzyskanie potwierdzenia, - Zlecenie nadzorów do właścicieli sieci uzbrojenia terenu i

poniesienie ich kosztów, - Odtworzenie zniszczonych nawierzchni ciągów komunikacyjnych do stanu

pierwotnego, oraz poniesienie konsekwencji ewentualnych innych szkód powstałych w trakcie robót, - Wykonanie

badań powykonawczych (szczelności sieci wodociągowej, jej płukanie, odkażanie, inspekcja kanału kanalizacji

grawitacyjnej kamerą, pomiary skuteczności zerowania, ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych,

badania stopnia zagęszczenia gruntu przez firmę geotechniczną posiadającą certyfikat akredytacyjny w zakresie

wykonywanych badań, itp.)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.32.00-1, 45.10.00.00-8, 45.31.00.00-3,

45.33.23.00-6, 45.33.20.00-3, 45.11.00.00-1, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9, 45.34.00.00-2, 45.22.32.10-1,

45.23.32.00-1, 45.23.24.51-8, 45.21.00.00-2.

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: 30.05.2014.

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: 95.000,00 PLN 2)

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3) Termin wniesienia wadium upływa dnia 27.08.2013 r. o

godz. 10:30 4) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, -

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach

ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000 r. nr 109, poz. 1158

oraz z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 66, poz. 596 i nr 216, poz. 1824 ze zm.). 5) Wadium wnoszone w pieniądzu

należy wpłacić na rachunek Zamawiającego - BS Świerklaniec nr 21 8467 0001 0000 2974 2000 0012 - z

dopiskiem (Wadium - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych). Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty.

6) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich

zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: - w art. 46 ust. 4a prawa



zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, - w art. 46 ust. 5 prawa

zamówień publicznych, tj.: 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 wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Ponadto z powyższego dokumentu powinno wynikać

jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.

Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w

innej formie niż pieniądz można złożyć łącznie z ofertą (ale w oddzielnej kopercie, by nie było na stale związane z

ofertą) lub złożyć w siedzibie Zamawiającego u skarbnika gminy pok. nr 7. Kserokopię tych dokumentów można

dołączyć do oferty. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione

prawidłowo. 7) O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie,

decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 8) Wykonawca, który nie wniesie wadium

do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art.

46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 9) Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami w

sytuacji określonej w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10) Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z

warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania przedmiotu

zamówienia polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej jednej roboty

budowlanej polegającej na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (grawitacyjnej) z rur

PVC o długości co najmniej 3.820 m - co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu

budowie sieci wodociągowej z rur PEHD o łącznej długości co najmniej 1.270m - co najmniej jednej

roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budowie, przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni

mineralno bitumicznej o powierzchni minimum 6.500 m2 (z wyłączeniem remontów cząstkowych) - co

najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budowie, przebudowie lub remoncie dróg

o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni minimum 3.190 m2 - co najmniej jednej roboty

budowlanej polegającej na wykonaniu budowie kablowej sieci oświetlenia ulicznego o długości

minimum 630 mb z minimum 19 punktami oświetleniowymi

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: - co



najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami

drogowymi. - co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej

jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać: - Posiadanie opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia w

wysokości co najmniej 3.000.000,- zł. - Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w

wysokości co najmniej 3.000.000,- 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:



informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej

niż  3  miesiące  przed upływem terminu  składania  ofert  albo  składania  wniosków o  dopuszczenie  do

udziału w postępowaniu o udzielenie 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;

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;

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 ofertowy, kosztorys ofertowy, potwierdzenie wniesienia wadium.

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: najniższa cena.

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 możliwość zmiany umowy w następujących zakresach: - ceny ofertowej, - terminu

wykonania zamówienia, 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny ofertowej: - w przypadku ustawowej

zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji zamówienia, o wielkość tej stawki, 3) Zamawiający przewiduje

możliwość zmiany terminu (data) wykonania zamówienia: - w przypadku udzielenia Wykonawcy zamówienia

dodatkowego w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, jeśli jego wykonanie (sposób, technologia) będzie

skutkowało wydłużeniem terminu wykonania zamówienia podstawowego; - w przypadku wstrzymania robót

budowlanych w wyniku działania siły wyższej, oraz w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych

uniemożliwiających prowadzenie robót np. silne opady deszczu, śniegu itp., potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy przez inspektora nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, o ile czas

wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia; W powyższych

przypadkach nowy termin wykonania zamówienia ustali Zamawiający po negocjacjach z Wykonawcą. 4)

Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.ozarowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ożarowice ul.

Dworcowa 15 42-625 Ożarowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2013

godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Ożarowice - Sekretariat (pokój 11) ul. Dworcowa 15 42-625 Ożarowice.

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: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1. Wzmocnienie

atrakcyjności inwestycyjnej regionów Poddziałanie 1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego.

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


