Ogloszenie o zamówieniu
do zamieszczenia na stronie
ternetowej oraz w m
publicznie dostepnym w
siedzibie Zamawiajacego

Ogloszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

1. Nazwa i adres Zamawiajacego
Gmina Rejowiec Fabryczny , ul. Lubelska 16 22-170 Rejowiec Fabryczny
woj. lubelskie , tel. 082 5664 – 121 , fax 082 5663-103
2. Przetarg nieograniczony – roboty budowlane
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia : www.ug.rejowiec.pl zakladka przetargi .
4. Przedmiotem zamówienia jest :
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawlów II etap.
Siec kanalizacji sanitarnej stanowia kanaly glówne i odgalezienia boczne do posesji
w systemie kanalizacji grawitacyjnej, oraz kanaly tloczne od przepompowni do studzienki
rozpreznej w systemie kanalizacji tlocznej.
Dlugosc sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi:
−
PCV Ø160 - 3685 m
−
PCV Ø200 - 897 m
Dlugosc sieci kanalizacji tlocznej wynosi :
−
PE D = 90 x 5,4 mm - 709 m
Razem : 5 291 m
W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi równiez budowa przepompowni
nr P-1 i P -3 na trasie kanalizacji grawitacyjnej oraz przylaczy kablowych nn do tych
przepompowni.
Klasyfikacja robót wedlug Wspólnego Slownika Zamówien
45231300- 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów i rurociagów
odprowadzania scieków .
5. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych oraz wariantowych .
6. Termin wykonania zamówienia : do 30.07.2012 r.
7. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie wykonawcy, którzy spelniaja warunki dotyczace :
1.posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci , jezeli
przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania ;
2.posiadania wiedzy i doswiadczenia ;
3.dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia ;
4.sytuacji ekonomicznej i finansowej .
W celu potwier dzeni a, ze wykonawca posiada upr awnienia do wyk onywania okr eslonej
dzialalnosci lub czynnosci nalezy zlozyc :
•
oswiadczenie
W celu potwier dzeni a posiadania niezbednej wiedzy i doswiadczenia wyk onawca sklada :
•
oswiadczenie
•
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku
wiedzy i doswiadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu
skladania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu , a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie , z podaniem ich rodzaju i wartosci , daty i
miejsca wykonania oraz zalaczeniem dokumentu potwierdzajacego , ze roboty zostaly wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

Wykonawca spelni ten warunek jezeli wykaze co najmniej jedna robote polegajaca na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej.
W celu potwier dzeni a dysponowania odpowiednim potencj alem technicznym or az osobami
zdolnymi do wyk onania zamówienia wykonawca sklada :
•
oswiadczenie
•
wykaz narzedzi ,wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych dostepnych wykonawcy
uslug lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacja o podstawie
dysponowania tymi zasobami.
Wykonawca spelni ten warunek jezeli bedzie dysponowal co najmniej nastepujacym sprzetem
koparka przedsiebierna 0,25m ³ szt.1 , spycharka kolowa lub gasiennicowa 55kW szt.1 , samochód
dostawczy 5-10 t szt.1
•
wykaz osób, które beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia , w szczególnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie uslug , kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi ,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych doswiadczenia i wyksztalcenia
niezbednych dla wykonania zamówienia , a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci ,
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami .
Wykonawca spelni ten warunek jezeli bedzie dysponowal co najmniej jedna osoba kadry
kierowniczej posiadajaca uprawnienia kanaliza cyjno-sanitarne.
W celu potwier dzeni a sytuacji ek onomicznej i finansowej zapewni aj acej wykonanie
zamówienia wyk onawca sklada :
•
oswiadczenie

Ocena spelnienia powyzszych warunków przeprowadzona bedzie w oparciu o kryterium „spelnia”
lub „nie spelnia”.
8. Informacja na temat wadium .
Wadium nie jest wymagane .
9. Kryteria oceny ofert – cena 100%
10. Miejsce i termin skladania ofert : Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22 – 170 Rejowiec Fabryczny
do dnia 20.01.2012 r do godz. 12:00 /sekr etar iat/
11. Termin zwiazania oferta : 30 dni od dnia skladania ofert.
12. Zamawiajacy nie zamierza zawierac umowy ramowej.
13. Zamawiajacy nie bedzie ustanawial dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiajacy nie bedzie stosowal aukcji elektronicznej.
15. Zamawiajacy przewiduje ze moga wystapic zamówienia uzupelniajace o których mowa
w art.67.1 pkt.6.
16. Niniejsze ogloszenie zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamówien Publicznych
w dniu 30.12.2011 r. pod numerem 444772 – 2011.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny

