Piła: Budowa uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych nad jeziorem
Płotki w Pile.
Numer ogłoszenia: 59457 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła, woj.
wielkopolskie, tel. 67 2132783, 2142831, faks 67 2132776.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.pila.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: www.mosir.pila.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa uzbrojenia w infrastrukturę
techniczną terenów rekreacyjnych nad jeziorem Płotki w Pile..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 1 644 mb,
przepompowni ścieków Pd-1, sieci wodociągowej o długości 1 651 mb wraz z elementami
infrastruktury w działkach o numerze geodezyjnym 37/1, 42/4 oraz budowa sieci
elektroenergetycznej nn 0,4 kV o łącznej długości 3 030 m i oświetlenia terenu w działkach o
numerze geod. 37/1, 42/4, i 36/1 położonych w rejonie Jeziora Płotki w Pile w granicach
określonych w projekcie zagospodarowania. Zakres I Sieć kanalizacji ściekowej będzie służyła
odprowadzaniu ścieków bytowych z projektowanych domków rekreacyjnych oraz hotelu, który
powstanie w przyszłości do istniejącej pompowni PG na terenie ośrodka Płotki, a następnie do
modernizowanej pompowni PS na terenie ośrodka Geovita i dalej do Oczyszczalni Ścieków Gwda
w Pile. W ramach tego zadania Wykonawca wykona następujący rzeczowy zakres robót: 1) sieć
sanitarna: 1.1) przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - sieć PVC DN200 (w osiach) - 1310
m; - przykanaliki do posesji PVC DN160 (w osiach) - 211 m; 61 szt; - przykanaliki do prysznica na
plaży PVC DN110 (w osiach) - 76 m; 1 szt; - przykanaliki do prysznica na plaży PVC DN160 (w
osiach) - 22 m; 1 szt; 1.2) przewody przyłączy ciśnieniowych - mini pompownia Pd-01 PE fi
63x3,8( w osiach) - 22 m; 1 szt; 1.3) kompletna pompa do pompowni PS Geovita- PS-01, Qp=15,15
l/s,Hp= 29 m H2O, Np=3,7 kW- -2 szt; 1.4) wymiana orurowania, prowadnic i drabinki (stal k/o)
oraz armatury (zasuwy odcinające oraz zawory kulowe - przystosowane do ścieków); 1.5) wymiana
zabezpieczenia pompy w istniejącej szafie sterowniczej; 1.6) przydomowa pompownia ścieków Pd01, Qp=1,95 l/s,Hp= 11,5 m H2O, Np=1,1 kW; 1.7) studnie - betonowe fi1000 - 52 szt; - betonowe
fi1200 - 21 szt; - betonowe fi600 - wyposażona w osadnik piasku - 3 szt; - PE fi425 - 4 szt; 2) sieci
wodociągowa: 2.1) przewody sieci wodociągowej przyłącza do poszczególnych posesji, przewód
PE fi 32x2,4 (w osiach); 390 m; 64 szt; sieć rozdzielcza PE fi 63x (w osiach); 1275 m; 2.2)
urządzenia, armatura doziemna zasuwa kołnierza DN50 połączona za pomocą luźnego kołnierza do
rur PE, z obudową z trzpieniem teleskopowym i skrzynką uliczną - 1 szt; doziemna zasuwa
kołnierza DN50 z obudową w skrzynce ulicznej - 10 szt; na przyłączu do planowanych pryszniców
plażowych: zasuwy odcinające doziemne DN25 z obudową w skrzynce ulicznej - 2 szt; studnie
wodomierzowe fi 600, H=1,6 m - 58 szt; studnie wodomierzowe fi 600, H=2,0 m - 2 szt; zasuwa do
zgrzewania PE fi 32 - 60 szt. Zakres II 1) budowa linii energetycznych obejmująca wykonanie: 1.1)
linii kablowej - zasilanie (WZL) 1.2) remontu stacji transformatorowej 1.3) montażu oświetlenia 2

Szczegółowo przedmiot zamówienia określono w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót oraz dokumentacji projektowej..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.24.40-8, 45.23.21.52-2,
45.23.21.50-8, 45.23.14.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 60 000,00 zł
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał min. dwa zadania dotyczące budowy sieci sanitarnej grawitacyjnej i
tłocznej, przepompowni ścieków i sieci wodociagowej o wartości nie mniejszej niż 1
500.000 zł brutto każda z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać,że: ww
warunek spełniają łącznie.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub
będzie dysponował osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy
posiadającego co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub
nadzorowaniu robót sanitarnych po uzyskaniu uprawnień budowlanych, Osoba ta
powinna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania lub
nadzorowania robót o specjalności sanitarnej, - Zamawiający uzna ten warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie

pełniła funkcję kierownika budowy posiadającego co najmniej 2-letnie
doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót elektrycznych po
uzyskaniu uprawnień budowlanych. Osoba ta powinna posiadać uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania lub nadzorowania robót o specjalności
elektrycznej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego
zamówienia muszą wykazać,że: ww warunek spełniają łącznie.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 500
000 zł - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
mniejszą niż 2 000 000 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy 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 do 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;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
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 lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, 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;
• 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 ubezpieczenia 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;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, ( w przypadku podmiotów występujących
wspólnie) - przygotowane zgodnie z zapisami SIWZ. 2) Parafowany wzór umowy
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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.mosir.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.mosir.pila.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat MOSiR, Piła, ul. Bydgoska 76.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

