Popielów, dn. 16.07.2009 r.
ITR.ZP-341/04/09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„inwestujemy w Twoją przyszłość”

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie
pn.: „Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci
wodociągowej w Kurzniach”
1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej
www.bip.popielow.pl, oraz do nabycia w siedzibie zamawiającego.
3. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości
Karłowice oraz budowa kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w miejscowości
Kurznie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót.
Elementy składowe inwestycji:
I. Kanalizacja sanitarna:
1. Karłowice
a) Kanalizacja grawitacyjna
 Kanały PVC o śr.200/5,9
L=3508 m
 Kanały kam. śr. 200mm (przeciski sterowane metoda mikrotunelingu)
L=159 m
 Studzienki kanaliz. bet. śr. 1000 mm na kanałach PVC śr. 200mm
szt. 58
 Studzienki kanaliz. PE śr. 600 mm na kanałach PVC 200 mm
szt. 46
 Rurociągi grawitacyjne przyłączeniowe PVC śr. 160 mm szt. 137
L=1686m
 Studzienki kanaliz. PP śr. 425 mm na ruruoc. grawit. przyłącz. śr. 160 mm szt. 139
 Przewierty w rurach och. stal. Śr. 324/7,1 mm szt 2
L=14+12=26 m
b) Kanalizacja ciśnieniowa
 Pompownie przydomowe ścieków z PE. Śr. 800 mm
kpl. 63
 Pompownia przydomowa ścieków z kregów bet. śr. 1200 mm kpl. 1 (bud. Wielorodzinny)
 Rurociągi ciśnieniowe przyłączeniowe PE śr. 40÷50 mm
L=2823m
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=224)
 Zbiorcze rurociągi tłoczne ścieków PE śr. 63÷125 mm
L=4485 m
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=224)
 Przewierty sterowne rur ochronnych z PE śr. 140÷200 mm
L=262 m
(dla przejść rurociągów tłocznych ścieków pod drogą powiatową oraz Młynówka Karłowicką)

 Studzienki kontrolna z zasuwami SK-1, SK-2, SK-3
kpl. 3
c) Pompownia sieciowa ścieków PK-1 Ø 1500 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
 pompownia PK-1 wykonana z polimerobetonu Ø 1500 mm
 komora zasuw z kręgów bet. Ø 1500 mm
 rurociąg wodociągowy PE Ø 90 mm zakończony hydrantem (doprow. Wody do płukania

pomp)
L = 33 m
 linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PK-1
d) Pompownia sieciowa ścieków PK-2 Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
 pompownia PK-2 wykonana z polimerobetonu Ø 1200 mm
 linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PK-2
e) Pompownia sieciowa ścieków PK-3 Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
 pompownia PK-3 wykonana z polimerobetonu Ø 1200 mm
 rurociąg wodociągowy PE Ø 90 mm zakończony hydrantem (doprow. wody do płukania
pomp) L = 25 m
 linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PK-3
2. Kurznie
a) Kanalizacja grawitazcyjna
 Kanały PVC o śr.200/5,9
L=2091 m
 Studzienki kanaliz. bet. śr. 1000 mm na kanałach PVC śr. 200mm
szt. 22
 Studzienki kanaliz. PE śr. 600 mm na kanałach PVC 200 mm
szt. 35
 Rurociągi grawitacyjne przyłączeniowe PVC śr. 160 mm szt. 98
L=883 m
 Studzienki kanaliz. PP śr. 425 mm na ruruoc. grawit. przyłącz. śr. 160 mm szt. 96
 Przeciki sterowne rur ochr. z PE śr. 280/16.6 (dla kanałów PVCśr. 160mm) szt. 7 L=80m
b)
Kanalizacja ciśnieniowa
 Pompownie przydomowe ścieków prefabrykowane z PE śr. 800mm
kpl. 40
 Rurociągi ciśnieniowe przyłączeniowe PE śr. 40÷50 mm
L=1255 m
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=268)
 Rurociągi tłoczne ścieków PE śr. 63÷90 mm
L=2282 m
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=1142)
 Przewierty sterowne rur ochronnych z PE śr. 200/11.9 mm
L=32 m
(dla przejścia ruroc. Tłoczn. Ścieków PE śr. 90mm pod torami PKP)
c)
Pompownia sieciowa ścieków P-1 Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
 pompownia P-1 wykonana z polimerobetonu Ø 1200 mm
kpl. 1
 rurociąg wodociągowy PE Ø 90 mm zakończony hydrantem (doprow. wody do płukania
pomp)
L = 18 m
 linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię P-1
II. Kanalizacja deszczowa w Karłowicach
remont klapy zwrotnej na wylocie istn. kanału bet. Ø 1000 mm do Młynówki Karłowickiej
(oczyszczenie z rdzy, nasmarowanie i przywrócenie do sprawnego działania klapy zwrotnej)
kpl 1
oczyszczenie piaskownika i wykonanie nowego przykrycia balami drewnianymi
kpl. 1
demontaż istn. rurociągów dopływowych i odpływowych z piaskownika żel. Ø300mm wraz z
zasuwami (4x4m=16m)
L =16m
wykonanie nowych rurociągów dopływowych i odpływowych z piaskownika z rur bet. WIPRO Ø 400
mm (4 x 4 m = 16 m)
L= 16 m
montaż na wlocie i wylocie rurociągów do piaskownika zastawek kanałowych żel. Ø 400 mm
szt. 4
rozbiórka istn. kanałów betonowych Ø 600 mm i Ø 1000 mm z tymczasowym przepompowaniem wód
deszczowych
L= 599 m
ułożenie odcinka kolektora deszczowego z rur bet. WIPRO Ø 800 mm wraz z włączeniem bocznych
kanałów deszczowych
L=258 m

ułożenie odcinka kolektora deszczowego z rur bet. WIPRO Ø 600 mm wraz z włączeniem
bocznych kanałów deszczowych
L= 341 m
III. Wymiana sieci wodociągowej w Kurzniach
rurociągi wodociągowe PE Ø 90 ÷110 mm
(w tym przewierty sterowane wg zestawienia L = 366 m)
przyłącza wodociągowe PE Ø 32 ÷90 mm szt. 137
(w tym przewierty sterowane wg zestawienia L = 297 m)
instalacje wodociągowe wewnętrzne Ø 32 ÷90 mm
studzienki bet. Ø 1200 z trójnikiem Combi uzbrojonym w 3 zasuwy Ø100 mm
zasuwy odcinające Ø 100 mm z końcówkami do zgrzewania rur PE

L = 3370 m
L = 3366 m
kpl. 137
kpl. 2
szt. 8

hydranty nadziemne z zasuwami odcinającymi kołnierzowymi Ø80 mm

kpl 28.

4. Wspólny Słownik Zamówienia Kod CPV: 45.23.31.24-4
45 23 24 10-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45 23 24 40-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45 23 11 00-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45 11 12 00-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45 23 31 42-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg
45 31 00 00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia ustala się na 30.11.2012
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda się od
Wykonawców złożenia łącznie z formularzem ofertowym poniższych załączników i oświadczeń:
 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
 Wykazu robót sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji
oraz dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, zawierające co
najmniej:
- wskazania, że wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których
dokumenty dotyczą
- wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty,
- wskazanie zakresu i wartości wykonanych robót,
- wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia , zakończenia)
- wskazanie miejsca wykonania robót
 Wykazu osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. Jeżeli w ww. wykazie
Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował wymagane jest załączenie pisemnego
zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 Kopie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz kopie dokumentów
potwierdzających przynależność do izby samorządu zawodowego.
 Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę
minimum 200 000,00 zł
- Dodatkowo Wykonawcy są zobowiązani do dołączenia do oferty:
a) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy – wg druku
Zamawiającego;
b) wypełnionego formularza ofertowego;
c) pełnomocnictwa do podpisania oferty ( w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik)
d) wykazu podwykonawców (jeżeli dotyczy)
e) kosztorysu ofertowego
f) dowodu wpłaty wadium
Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie przedstawionych dokumentów na
zasadzie: spełnia / nie spełnia.
8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 100 000,00 zł
9. Kryterium oceny ofert: Cena – 100 %
a/ Miejsce składania ofert, siedziba zamawiającego:
Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13 46-090 Popielów, Kancelaria Wójta I piętro

10.
11.
12.

13.
14.
15.

b/ Termin składania ofert: 18.08.2009r. godzina.945
c/ Data , godzina i miejsce otwarcia ofert: 18.08.2009 r. godzina 1000, Urzędu Gminy w Popielowie,
ul. Opolska 13, Popielów, Sala konferencyjno – szkoleniowej (pok. Nr 26) I piętro .
Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów – nie dotyczy
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
Pani Marieta Kupka - tel. 077 4275824
Zgodnie z art. 42 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych specyfikacja istotnych warunków
zamówienia będzie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.popielow.pl
po opublikowaniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Opłata za specyfikację: 190.00 zł
Opłata dotyczy wykonawców, którzy odbiorą specyfikację osobiście w Urzędzie Gminy w Popielowie
przy ul. Opolskiej 13, pok. Nr 12 (opłatę należy dokonać w kasie zamawiającego) lub złożą wniosek
o przesłanie jej za zaliczeniem pocztowym.

Wójt Gminy
Dionizy Duszyński

