Gmina Gózd
z siedzibą w Goździe ul. Radomska 7
tel/fax 048 320 20 97
ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
14 000 euro, a mniejszej niż wyrażoną w złotych równowartość kwoty 137 000 euro
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163
z 14.09.2006 r + nowelizacja z 13 marca 2007 r opublikowana w Dz.U. Nr 82 poz.560
z 2007 r); cytowana dalej jako: Pzp na:
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej :
Zadanie I
do oczyszczalni ścieków w Goździe – dla miejscowości Lipiny, Budy
Niemianowskie, Karszówka
Zadanie II
do oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej – dla miejscowości Kiedrzyn,
Małęczyn ul. Lubelska, Klwatka przy drodze krajowej.
Oznaczenia i kody robót:
 74 23 22 00 – 6 usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej,
 74 23 22 20 – 2 usługi projektowe rurociągów
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego: www.gozd.pl
Przedmiot zamówienia obejmuje: sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowowykonawczej zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi tj. m.in.
a)
b)
c)
d)
e)

projekt budowlany i projekty wykonawcze, opis techniczny,
przedmiary robót,
kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
pozwolenie na budowę.
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Dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach , w tym jeden egzemplarz
w wersji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych.
Zamawiający wyklucza składanie ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:
Zadanie I
1. Rozpoczęcie:
z dniem podpisania umowy
2. Zakończenie:
30 kwietnia 2008 roku
Zadanie II
1. Rozpoczęcie:
2. Zakończenie:

z dniem podpisania umowy
30 kwietnia 2008 roku

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
1. o udzielenie zamówienie publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy :
1) nie są wykluczeni z postępowania na postawie zaistnienia przesłanek
wykluczenia z postępowania , określonych w art. 24 „Ustawy” .
2.

spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt. 1–3”Ustawy” tzn.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia

3. spełniają następujące warunki szczegółowe:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien:
1.1. Wykazać w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania
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o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, zrealizowane co najmniej jedno zamówienie,
o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego
zamówienia o wartości nie mniejszej jak 50 000,00 PLN każde.
Podane zamówienie winno być poparte referencjami od Zamawiającego
potwierdzającymi, że zamówienie zostało wykonane z należytą starannością
i zawierającymi następujące dane: wartość, zakres rzeczowy, termin
realizacji wykonanego zamówienia.
1.2. Dysponować osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje
do wykonania zamówienia - aktualne zaświadczenia o uiszczaniu składek
w odpowiedniej izbie ( zespół projektowy w liczebności niezbędnej do
wykonania zamówienia w terminie). Kierownik zespołu projektowego
powinien posiadać min. 5 letnie doświadczenie w projektowaniu.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia , albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy. Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców- należy załączyć
je do oferty. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z
Wykonawcą wskazanym i upoważnionym w pełnomocnictwie przez pozostałych
Wykonawców.
5. Jeżeli oferta Wykonawców o których mowa w pkt.4 zostanie wybrana, Zamawiający
żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
Uwaga: Okoliczności uzasadniające wykluczenie z mocy przepisów (art.24 „Ustawy”)
zachodzące choćby względem jednego Współwykonawcy dyskwalifikują
ofertę wspólną.
Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:
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Ocena spełniania warunków dokonana zostanie przez komisję przetargowa w oparciu
o informacje, dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami SIWZ
i dołączone do oferty wg. reguły spełnia/nie spełnia .
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie – 2 000,00 zł
Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy w Goździe
26 – 634 Gózd
ul. Radomska 7
Sekretariat, I piętro pokój 113

Termin składania ofert do dnia 20 sierpnia 2007 roku do godz. 830
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa – 100%
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów oraz aukcji elektronicznej.

Gózd, dnia 10 sierpnia 2007 roku
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