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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zwikprudnik.pl

Prudnik: Odtworzenie nawierzchni drogowych w miejscowości Chocim i Dębowiec po
budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania pn. Budowa
wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej dla rejonu Prudnik - Chocim - Dębowiec
Numer ogłoszenia: 361450 - 2012; data zamieszczenia: 24.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Sp. z o.o. , ul. Poniatowskiego 1, 48-200
Prudnik, woj. opolskie, tel. 077 4363617, faks 077 4363617.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwikprudnik.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odtworzenie nawierzchni drogowych w miejscowości Chocim i Dębowiec po
budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania pn. Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej dla rejonu
Prudnik - Chocim - Dębowiec.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie nawierzchni drogowych w
miejscowości Chocim i Dębowiec. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie nawierzchni drogowych po budowie sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej z podziałem zadania na części: Część nr 1: - odtworzenie nawierzchni drogowych w miejscowości Chocim, Powierzchnia
warstwy ścieralnej: 315, 00 m2 Część nr 2: - odtworzenie nawierzchni drogowych w miejscowości Dębowiec, droga powiatowa Nr 1616 O i
1257 O. Powierzchnia warstwy ścieralnej: 1220, 00 m2. Zakres robót drogowych, które należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia: 1.
Część nr 1 - odtworzenie nawierzchni drogowych w miejscowości Chocim w miejscu budowy kanalizacji sanitarnej, zakres robót: a) wycięcie
uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, b) wykorytowanie podłoża pod budowę warstw konstrukcyjnych i nowej
nawierzchni w śladzie wykopu, c) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w śladzie wykopu, d) wykonanie
podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia) o grubości warstwy 20 cm po zagęszczeniu (podbudowa pod ułożenie warstwy mineralno bitumicznej) w śladzie wykopu, e) ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznych asfaltowych grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z
spoinowaniem - [315,00 m2]. 2. Część nr 2 - odtworzenie nawierzchni drogowych w miejscowości Dębowiec w miejscu budowy sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zakres robót: a) frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm- istniejącej warstwy ścieralnej w klinie
odłamu wykopu, na szerokość 1 m [610,00 m2 ], b) wycięcie uszkodzonych i frezowanych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
c) wykorytowanie podłoża pod budowę warstw konstrukcyjnych i nowej nawierzchni w śladzie wykopu, d) profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w śladzie wykopu, e) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia) o grubości warstwy 20 cm
po zagęszczeniu - (podbudowa pod ułożenie warstw mineralno - bitumicznych) w śladzie wykopu, f) ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno
- bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4 cm - [610,00 m2] w śladzie wykopu, g) ułożenie
nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości 4 cm w śladzie wykopu i na wyfrezowanej
nawierzchni z spoinowaniem - [1220,00 m2]. 3. Materiały użyte do zabudowy winny spełniać wymagania techniczne (rekomendowane przez
Ministra Infrastruktury). 4. Zamawiający dokładnie wskaże w terenie miejsca przeznaczone do przeprowadzenia prac odtworzenia nawierzchni.
5. Zadaniem Wykonawcy zamówienia jest nawiązanie się do istniejącej niwelety drogi. 6. Mieszanka mineralno - asfaltowa powinna być
wbudowywana rozładowarką wyposażona w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety drogi. Warstwy
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wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się
wbudowywania ręczne. 7. Roboty odtworzeniowe powinny być wykonane dokładnie, wszystkie urządzenia infrastruktury wodociągowej
(hydranty, skrzynki żeliwne uliczne, zasuwy) i kanalizacyjnej (włazy kanalizacyjne) powinny być dostosowane przez Wykonawcę do niwelety
drogi. 8. Wykonawca na własny koszt zutylizuje wszelkie odpady asfaltowe powstałe w trakcie prowadzonych robót. 9. Wykonawca
zamówienia musi dokonać zagęszczenia podbudowy jezdni, uzyskując wskaźnik zagęszczenia Is=1,1. Wykonawca musi skontrolować wskaźnik
zagęszczenia przed ułożeniem warstw bitumicznych, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (co 40 m), co należy udokumentować
protokołami z pomiaru. Obowiązkiem Wykonawcy jest przekazanie protokołów badań zagęszczenia Zamawiającemu. 10. Wielkości
przewidywane w ramach każdego zadania przez Zamawiającego są wielkościami orientacyjnymi podanymi w celu obliczenia ceny jednostkowej
przez Wykonawcę i dokonania oceny ofert przez Zamawiającego. Podana wielkość nawierzchni drogowych do odtworzenia mogą ulec
zwiększeniu nie więcej niż o 15% wskazanej wielkości. Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych robót, a podaną ilością w
przez Zamawiającego w SIWZ nie będzie podstawą do zmiany cen jednostkowych. Wizja lokalna: Zamawiający wymaga od Wykonawcy
przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscowości Chocim i Dębowiec - w miejscu planowanych robót odtworzenia nawierzchni. W trakcie wizji
lokalnej Wykonawca będzie mógł zapoznać się z terenem i warunkami prowadzenia prac w celu prawidłowej wyceny zamówienia oraz
poprawnym sporządzeniu oferty. Wizja lokalna musi odbyć się do dnia 05.10.2012r. Termin wizji lokalnej powinien być ustalony z Zamawiającym
telefonicznie lub pisemnie, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. Przeprowadzenie wizji lokalnej będzie udokumentowane spisaniem
protokołu. Zamawiający zastrzega, że oceniane będą tylko te oferty Wykonawców, którzy przeprowadzili wizje lokalną w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego. Odbiór robót: Wykonawca zgłasza Zamawiającemu odbiór robót ulegających zanikowi (tj.: wykorytowania, wykonanie
podbudowy o odpowiedniej grubości, wykonanie zagęszczenia i przeprowadzenia badań zagęszczenia, wykonanie warstwy mineralno bitumicznych), celem stwierdzenia ich należytego wykonania. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcy gwarancji obejmujący
cały zakres zamówienia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 15% wartości zamówienia podstawowego, w przypadku wyczerpania
wartości umowy przed końcem terminu jej realizacji.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia: Jeśli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat
przed wszczęciem postępowania o udzielenia niniejszego zamówienia, a jeśli okres działalności Wykonawcy jest krótszy to w okresie
tej działalności, co najmniej dwóch różnych zadań polegających na budowie lub przebudowie, remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej
o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN każde zadanie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: wykaże, iż dysponuje osobą, która będzie pełnić obowiązki kierownikiem robót
drogowych. Osoba ta musi posiadać: wykształcenie techniczne, wymagane kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca musi przedstawić
w ofercie informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia wyżej opisanej osoby, która będzie
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
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SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE
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ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy
przedłożyć:
inne dokumenty
Na materiały do budowy warstwy konstrukcyjnych nawierzchni każdy Wykonawca wraz z ofertą musi dostarczyć: świadectwa
dopuszczenia stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na te materiały (wzory).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników
stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwikprudnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa
Spółka Gminy Prudnik z o. o. ul. Poniatowskiego 7 - sekretariat, 48 - 200 Prudnik.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o. ul. Poniatowskiego 7 - sekretariat, 48 - 200 Prudnik.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: nie
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