
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Sierpc: Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sierpca przy ul. Wróblewskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
        Urząd Miejski, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.um.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
          Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sierpca przy ul. Wróblewskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w Sierpcu, ul. Wróblewskiego.
Wodociąg obejmuje między innymi:
1) sieć wodociągową z rur PCV Ø 160, L=177mb; PE 100 Ø 160, L=12mb; L= 189,00 mb
2) hydrant Ŝeliwny podziemny Ø 80; 1,0 kpl.
3) hydrant Ŝeliwny nadziemny Ø 80; 1,0 kpl.
4)  usuniecie  i  wykonanie  wraz  z  zabezpieczeniem  kolizji  z  kablami  energetycznymi,
telefonicznymi,  urządzeniami  melioracyjnymi,  ciekami  wodnymi,  drogami  i innymi
przeszkodami  terenowymi  występującymi  na  trasie  wodociągu  zgodnie  z  projektem
budowlanym, obowiązującymi normami i przepisami wraz z ewentualnymi opłatami.
Szczegółowy  zakres  robót  określają  załączone:  dokumentacja  projektowa,  specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Zaleca się aby wykonawca na
własną  odpowiedzialność  i  ryzyko  obejrzał  miejsce  robót,  oraz  zgromadził  wszelkie
informacje, które mogą być  konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania
umowy na wykonanie zamówionych robót. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być
zgodne z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  stanowią,  będące  załącznikami  do  SIWZ:
1) Projekt Budowlany
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
3) Przedmiar Robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



• Zamawiający  przewiduje,  zgodnie  z  art.  67  ust.1  pkt.6  ustawy pzp,  udzielenie
zamówień uzupełniających o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego
polegających na wykonywaniu rozszerzenia zakresu robót określonych w zamówieniu
podstawowym w przypadku, gdy wyniknie taka konieczność

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  
         Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

• Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium z w
wysokości 1.800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych).

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o oświadczenie

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o oświadczenie  wraz  z  podaniem  wykazu  robót  budowlanych w  zakresie

niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku  wiedzy  i  doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert,  a  jeŜeli  okres prowadzenia działalności  jest  krótszy -  w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o oświadczenie

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o oświadczenie



• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o oświadczenie

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą
DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA
WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU  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, naleŜy przedłoŜyć:

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli 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, Ŝe:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej  niŜ  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

aktualny odpis z  właściwego rejestru  albo  aktualne zaświadczenie  o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawione  nie  wcześniej  niŜ  6  miesięcy  przed
upływem  terminu  składania  ofert.  JeŜeli  Wykonawcy  wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie
zamówienia dokument ten składa kaŜdy z nich.

III.7)  Czy  ogranicza  się  moŜliwość  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:  najniŜsza 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: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) wyniknięcie rozbieŜności lub niejasności w rozumieniu pojęć uŜytych w umowie, których
nie  moŜna  usunąć  w  inny  sposób  a  zmiana  będzie  umoŜliwiać  usunięcie  rozbieŜności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
3) zmiana Inspektora Nadzoru lub Koordynatora (ze strony Zamawiającego) lub Kierownika
Budowy  (ze  strony  Wykonawcy)  -  w  ciągu  miesiąca  od  dnia  powzięcia  wiadomości  -
inicjowana przez stronę zmieniającą osoby wymienione w umowie;
4) zmiana obowiązującej stawki VAT w zakresie przedmiotu zamówienia - termin związany
ze zmianą - inicjowana przez Wykonawcę;
5)  zmiana  jakości  lub  innych  parametrów  charakterystycznych  dla  wykonywanego
zamówienia  lub  zmiana  technologii,  systemu  -  poprzedzona  protokołem  konieczności
sporządzonym przez inspektora nadzoru, inicjowana przez obie strony umowy;
6) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów - inicjowana przez obie strony umowy;
7) poprawienia warunków gwarancji;
8)  wystąpienie  siły  wyŜszej  uniemoŜliwiającej  wykonanie  usług  będących  przedmiotem
umowy zgodnie ze szczegółowym opisem;
9) zmiana danych teleadresowych Wykonawcy;
10)  zmiana  terminu  wykonania  zlecenia  -  w  wypadku  wystąpienia  okoliczności
utrudniających terminową jego realizację - inicjowana przez obie strony umowy:
    a) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów,
    b) wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych,
    c) epidemii lub działań rządowych,
    d) siły wyŜszej,
    e) jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowana przez lub dające się
        przypisać  Zamawiającemu,  personelowi  Zamawiającego,  lub innemu wykonawcy
        zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, Biuro Obsługi Klienta, po uprzedzeniu
o zamiarze nabycia, w cenie 100 złotych brutto.

IV.4.4) Termin składania ofert: 30.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w
Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, 1. piętro pokój 12, (sekretariat Zamawiającego).

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: .

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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

Burmistrz miasta Sierpc

 (-)

Marek Kośmider

Sierpc, dn. 9 kwietnia 2010r.
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego o godz.14:30


