
Świdnica, 18-08-2005r.
 

 
 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU 
 
 
                   Wójt Gminy Świdnica, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica,  tel./fax. (074) 852-30-67 ogłasza  postępowanie
przetargowe w trybie nieograniczonym na zadanie p.n.:
 

„BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  WE  WSI  WITOSZÓW  GÓRNY”
 

1/  SIWZ dostępne po uprzednim przesłaniu zamówienia: e-mail: przetargi@gmina.swidnica.pl ,

 fax: 074 – 8523067 w. 400 . Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest :

 Insp. Jarosław  Socha  p. 209, / I piętro /  tel. 8523067 w. 209

2/  Zakres zamówienia:  Kanalizacja sanitarna PVC200 – 2107mb, PVC160 – 988mb, PVC90 – 439mb;

      Przykanaliki - 574mb / 35 szt; Pompownie kanalizacyjne – 7 szt.

3/  Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
3.1  Informacja  na temat potencjału kadrowego, należy wykazać poprzez załączenie stosownych dokumentów potwierdzających , że średnioroczna
liczba zatrudnionych w ostatnich trzech latach wynosiła min. 30 osób w tym kadrę techniczną posiadającą niezbędne dla realizacji zadania
uprawnienia a także doświadczenie w realizacji zadań o charakterze i złożoności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.
3.2.  Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, przez roboty odpowiadające należy rozumieć wykonanie w latach 2000-2004
co najmniej 3 zadań polegających na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej o dł. min. 4,0 km ( z przyłączami ) wraz z min. 3-ma pompowniami
ścieków . Wartość każdego z zadań musi wynosić min 1,5 mln. PLN. Ponadto co najmniej 1 z zadań obejmować powinno wykonanie sieci
kanalizacji sanitarnej w gruncie kat.V i VI.
3.3.  Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o
badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów
określających obroty , zysk oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich 3 – lat . Z dokumentów winno wynikać, że Wykonawca osiągnął w
latach 2002-2004 średnioroczny przychód w zakresie robót budowlano-montażowych min. 3,0 mln
3.4.  Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzająca
zdolność kredytową wykonawcy, na kwotę nie mniejszą niż 1,0 mln PLN,
3.5.  Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 1,5 mln PLN.

4/  Wadium – 40 000,-PLN

5/  Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych ani ofert częściowych

6/  Termin wykonania zamówienia:  6 miesięcy od podpisania umowy
7/  W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1, 2
oraz spełniający warunki art. 22 ust.1 pkt 1-4  ustawy „Prawo zamówień publicznych”
Dz.U. 19/2004 poz. 177 ze zm. i  warunki zawarte w SIWZ. 
 
8/  Kryteria oceny ofert :  Cena –  100 %, 
 
9/  Termin składania ofert upływa w dniu:  11-10-2005 r. o godz. 10.00, Biuro Podawcze / parter /

10/ Otwarcie ofert nastąpi w dn. 11-10-2005 r. o godz. 11.00 w pok. 211 / Sala Narad /.

11/ Termin  związania ofertą – 60 dni    

 
Sporządził:  Insp. Krzysztof  Witkowski

 


