Ogłoszenie o zamówieniu
do zamieszczenia w siedzibie
zamawiającego i na stronie
internetowej urzędu

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Rejowiec Fabryczny , ul. Lubelska 16 22-170 Rejowiec Fabryczny
woj.lubelskie , tel. 082 5664 – 121 , fax 082 5663-103
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
powyżej 14 000 euro ( procedura uproszczona) .
3. Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia : www.ug.rejowiec.pl zakładka przetargi .
4. Przedmiotem zamówienia jest „ Budowa oczyszczalni ścieków (etap I a ) wraz z
kanalizacją sanitarną w Pawłowie ( I etap ) gm. Rejowiec Fabryczny „ .
Szczegółowo zakres robót i warunki realizacji zostały określone w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót które zostały
zamieszczone na stronie internetowej urzędu jak również są dostępne w wersji
papierowej w siedzibie zamawiającego pok.nr.8 .
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj.
- Budowa oczyszczalni ścieków w m. Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
6. Termin wykonania zamówienia : 1.08.2009 – 30.11.2010
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych
przedmiotem zamówienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień
b) posiadają niezbędną wiedzę
c) posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych , o
wartości nie mniejszej niż 4 000 000 PLN potwierdzonych referencjami
d) dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj.
samochód dostawczy 0,9 t – szt.1 , samochód ciężarowy – szt.1 , koparka – szt.2 ,
spycharka – szt.1 , dźwig budowlany do montażu rurociągów – szt.1 , zgrzewarka do
rur – szt.1 , betoniarki – szt.2
e) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności dysponują co
najmniej jedną osobą posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w branży drogowej , dysponują co najmniej jedną osobą z uprawnieniami
branży sanitarnej , dysponują co najmniej jedną osobą z uprawnieniami branży
elektrycznej .
f) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie
zamówienia tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wys. 4 000 000 zł
g) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na art.24 ustawy.

Wykonawcą może być każdy , który będzie ubiegać się o udzielenie zamówienia
Publicznego , złoży ofertę lub zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego ,
jeżeli oferta jego zostanie wybrana .
Ocena spełnienia przez Wykonawców w/w warunków będzie dokonana na podstawie
treści wymaganych oświadczeń i dokumentów , o których mowa w pkt.8
według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek .
8. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt.7 Wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia i dokumenty :
8.1 Oświadczenie (załącznik nr 3) do specyfikacji że :
8.1.1 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień ,
8.1.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
8.1.3 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
przedmiotu zamówienia,
8.1.4 nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy PZP
8.2 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wykonawca winien złożyć
następujące dokumenty:
8.2.1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania oferty;
8.2.2 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania oferty;
8.2.3 aktualna informacja z Krajowego Rejestry Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt. 4-8 wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
8.3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez
wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do zamówienia , Wykonawca zobowiązany jest złożyć
wraz z ofertą niżej wymienione dokumenty:
8.3.1 wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały
wykonane należycie (załącznik nr 4)
8.3.2 wykaz osób i podmiotów , które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych – dołączyć
ksero uprawnień (załącznik nr 5) .
8.3.3 wykaz sprzętu proponowanego do wykonania zamówienia (załącznik nr 6)
8.4. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez
wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów, które wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą :
8.4.1 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadania środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na wykonanie zadania
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków do udziału w postępowaniu .
8.4.2 polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności.
8.4.3 Inne wymagane dokumenty : formularz ofertowy z kosztorysami ( załącznik nr 1 ),
zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 2), dowód wniesienia wadium .
8.5. Wymagane dokumenty muszą mieć formę oryginałów lub kserokopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
9. Wymagane jest wniesienie wadium
Budowa oczyszczalni ścieków w m.Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny w wys. 20 000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny
w wys. 60 000 zł
10. Kryteria oceny ofert – cena 100%
11. Miejsce i termin składania ofert : Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
do dnia 14.07.2009 r pok. nr 3 do godz. 12:00
12. Termin związania ofertą : 30 dni od dnia składania ofert .
13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej .
14. Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej .

