OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Kąty Wrocławskie
ul. Rynek Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

„Budowa sieci wodociągowej w Mokronosie Górnym gmina
Kąty Wrocławskie”
1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej
2.1) Przedmiotem zamówienia jest:
a. budowa sieci wodociągowej w Mokronosie Górnym gmina Kąty Wrocławskie: PE Ø 160 mm długości 337 m,
PE Ø 110 mm długości 838,8 m, hydrantów HN 80 - 7 kpl., elementów umoŜliwiających wykonanie przyłączy –
32 kpl.;
b. wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza wykonanej sieci wodociągowej;
c. wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz
z uzgodnieniami z właściwymi słuŜbami oraz właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym;
d. wykonanie robót w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 370, koszty prowadzenia robót w pasie
drogowym drogi wojewódzkiej ponosi Wykonawca, koszty umieszczenia sieci wodociągowej w pasie
drogowym ponosi Zamawiający;
e. przywrócenie terenu do stanu pierwotnego;
f. odtworzenie istniejącej drogi o nawierzchni tłuczniowej w miejscu prowadzenia robót ziemnych z gruntu
rodzimego oraz warstwy tłucznia 0÷63 mm grubości 40 cm wraz z zagęszczeniem;
g. naprawa uszkodzenia nawierzchni drogi spowodowanego sprzętem budowlanym lub składowaniem materiałów
budowlanych podczas prowadzenia robót polegającego na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni drogi wraz z
uzupełnieniem istniejących warstw i zagęszczeniem;
h. sporządzeniu planu BIOZ,
i. wykonanie niezbędnych badań;
3) Termin wykonania zamówienia:
30 listopada 2009 r.
4) Wyklucza się moŜliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.
5) Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej
6) Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2009r. godz.1030. Oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek – Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.
7) Zastosowane kryteria:
cena ofertowa
- waga 100 %
8) Wadium – 5.000 zł
9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert
10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej
urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl
11) Warunki udziału w postępowaniu:
Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:
• spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
• złoŜą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji
• wykaŜą się udokumentowanym doświadczeniem w budowie zewnętrznych sieci wodociągowych zgrzewanych
PEHD tj. co najmniej 2 sieci o wartości nie mniejszej niŜ 100.000 zł brutto kaŜda
• posiadają kadrę z uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia (kierownik budowy – wymagane
uprawnienia budowlane w branŜy sanitarnej)
• zapewnią 36 miesięczny okres rękojmi na wykonane roboty
12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pełnomocnik ds. zam. publicznych Jadwiga
Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

Ogłoszenie umieszcza się na okres 24 dni, od dnia 04.09.2009 do dnia 28.09.2009 r.
Kąty Wrocławskie, dnia 04.09.2009 r.

