Gózd dnia 29.09.2009r.

OGŁOSZENIE
o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11. ust. 8 ustawy
na:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w
miejscowości Karszówka .
 Zamawiający: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26 – 634 Gózd.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie
internetowej Zamawiającego: www.gozd.pl .
Ponadto na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże specyfikację
istotnych warunków zamówienia w terminie do 5 dni od dnia wpłynięcia
wniosku.
 Wymagany termin realizacji zamówienia
do dnia 30 czerwca 2010 r.
 Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
i pompowniami w miejscowości Karszówka .
CPV 45232410-9 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej) polegająca na:
- wykonaniu n/w robót wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w
miejscowości Karszówka w tym:
- kolektory grawitacyjne
ø 200 mm
- 3 417 mb
- przykanaliki kanalizacyjne ø 160 mm
- 1 563 mb
- rurociąg tłoczny
ø 75 mm
- 592 mb
- rurociąg tłoczny
ø 63 mm
- 1 336 mb
- przepompownie ścieków
4 szt
- przyłącza energetyczne
4 szt
szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
określa przedmiar robót kosztorysu ofertowego będący załącznikiem do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
a w szczególności:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej potwierdzający, że wykonawca prowadzi działalność
w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia a w szczególności:
- wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat
odpowiadających charakterowi zamówienia oraz o porównywalnej wartości
potwierdzony referencjami,

- wykaz pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
zawierający potwierdzenie posiadania wymaganych kwalifikacji i doświadczenia
w wykonawstwie (minimum: jedna osoba z uprawnieniami branży sanitarnej
z doświadczeniem 3 lat pracy w zawodzie),
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnianie spełnia”
 Oferty pisemne należy składać w Urzędzie Gminy w Goździe ul.Radomska 7,
26-634 Gózd, w pokoju nr 105 do dnia 22 października 2009 r. do godz. 10:00.
 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu
22 października 2009 r. w Urzędzie
Gminy
w Goździe w sali nr 105 o godzinie 10:15.
 Kryteria oceny ofert:
- cena 100%,
 Wadium w wys. 25 000 PLN należy wnieść do dnia 22.10.2009r. do godziny
10:00 w podanej niżej formie:
1) W pieniądzu
2) W poręczeniu Bankowym lub poręczeniu Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym.
3) W gwarancjach Bankowych.
4) W gwarancjach Ubezpieczeniowych
5) W poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6 b ust.5
poz.2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utrzymaniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości dz.Ustaw nr 109 poz.1158 z póź.zmianami.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść w formie przelewu Bankowego
na wydzielony rachunek zamawiającego: Bank PKO S.A. II Oddział w Radomiu
Nr Rachunku 72 1240 3259 1111 0010 0618 1333 , Kwota wadium musi
znaleźć na koncie zamawiającego w dniu otwarcia ofert.
 Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego lub zakres prac może
być ograniczony jeżeli nie pozyska on środków z innych źródeł (WFOŚiGW ,
U.M. itp.)
W takim przypadku Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń wobec
Zamawiającego.
Otrzymują:
- 1 egz. wywieszony na tablicy ogłoszeń Zamawiającego
- 1 egz. przekazany do publikacji w BZP
- 1 egz. Przekazany do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego
- 1 egz. A/a.

