GKP.JC.341-07/2009

Stronie Śląskie, 2009-04-20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKP.JC.341-07/2009.
Nazwa zadania:
Odbudowa infrastruktury miejskiej po powodzi:
1. Kanalizacja deszczowa z ul. Górnej w Stroniu Śląskim na dz. nr 146/2 wraz ze skarpą.
2. Kanalizacja deszczowa ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim.
3. Łącznik pieszy pomiędzy ul. Szkolną i ul. Kościelną w Stroniu Śląskim
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163,
poz. 1164 z p. zm.) Gmina Stronie Śląskie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Stronie Śląskie; ul. Kościuszki 55; 57-550 Stronie Śląskie
www.stronie.pl
inwestycje@stronie.pl
Godziny urzędowania: od 7.30 - do 15.30
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.stronie.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać:
osobiście w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim; ul. Kościuszki 55;
57-550 Stronie Śląskie w pok. nr 8 w godzinach od 8.00 do 15,00 lub za pośrednictwem poczty
za pobraniem po złoŜeniu przez zainteresowanego pisemnego wniosku o przesłanie SIWZ.
Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 30,00 PLN netto .
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o moŜliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Odbudowa kanalizacji deszczowej z ul. Górnej w Stroniu
Śląskim na działce nr 242 wraz ze skarpą. Odbudowa polegać będzie na wykonaniu umocnienia
narzutem kamiennym skarpy poniŜej wylotu kanalizacji deszczowej ok. 90 m 3 . Budowy muru
oporowego gabionowego do podtrzymania uzupełnienia wymytej skarpy ok.80 m 3. Uzupełnienie
rozmytego fragmentu skarpy ok. 480 m 3 wraz z odbudową wylotu kanalizacji deszczowej z ul.
Górnej. 2. Odbudowa kanalizacji deszczowej ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim. Zamówienie
polegać będzie na wykonaniu dodatkowego odcinka kanalizacji deszczowej dł. 100 m
(przyłącza do kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki) oraz poprzecznego odwodnienia
liniowego ul. Ogrodowej. 3. Odbudowa łącznika pieszego pomiędzy ul. Szkolną i Kościelną
wraz z odbudową fragmentów murów oporowych i regulacją cieku wodnego w bezpośrednim
sąsiedztwie łącznika. .Powierzchnia odtwarzanej nawierzchni z kostki betonowej ok. 194 m2
.Kubatura odbudowywanych fragmentów murów ok. 90 m3.
Wspólny Słownik Zamówień:
Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 45233200-1
Roboty konstrukcyjne 45223200-8
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4
Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 45232130-2
Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych na:
• kanalizację deszcz. z ul. Górnej w Stroniu Śl. dz. nr 146/2 wraz ze skarpą.
• kanalizację deszczową ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim.
• łącznik pieszy pomiędzy ul. Szkolną i ul. Kościelną w Stroniu Śląskim

- część I
- część II
- część III

V. Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
VI. Termin wykonania zamówienia:
4 miesiące od podpisania umowy
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień - tj. prowadzą działalność w zakresie
objętym zamówieniem;
1.2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - tj wykonali w okresie ostatnich 5 lat
przynajmniej 3 zamówienia o podobnym zakresie i wartości; posiadają osoby uprawnione do
kierowania pracami objętymi zamówieniem.
1.3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min po 50 000 zł na kaŜdą
część z osobna, wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę nie niŜszą niŜ 100 000 zł;
1.4. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz.
177 z p. zm).
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa
zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień
publicznych.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złoŜonych przez
wykonawców dokumentów metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia
w wysokości: 6 000 zł w tym na cz. I 2 000 zł, na cz. II 2 000 zł i na cz. III 2 000 zł.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Cena

Waga
100 %

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty naleŜy składać do dnia: 2009-05-11 do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego Gmina
Stronie Śląskie; ul. Kościuszki 55; 57-550 Stronie Śląskie; pokój nr 15
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-05-11, o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego Gmina
Stronie Śląskie; ul. Kościuszki 55; 57-550 Stronie Śląskie; pokój nr 17
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-06-10
XIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr poz.
112976z dnia 20.04.2009 r.

pieczęć podłuŜna o treści:
BURMISTRZ
Stronia Śląskiego
mgr Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis

