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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Cedry Wielkie , ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, woj. pomorskie, tel.

58 6836164, faks 58 6836166.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.cedry-wielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków

w miejscowości Cedry Wielkie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w

miejscowościach Błotnik i Cedry Małe, Koszwały i Wocławy oraz budowa, przebudowa i remont oczyszczalni

ścieków w miejscowości Cedry Wielkie w Gminie Cedry Wielkie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia w ramach

zadania pn.: Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedry Wielkie w ramach

inwestycji Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedry Wielkie, gmina Cedry

Wielkie są roboty budowlane obejmujące: przebudowę istniejącego zbiornika nieużywanej pompowni na

pomieszczenie oczyszczania mechanicznego z zainstalowanym sitem i piaskownikiem oraz pompownię ścieków

surowych; budowę pomieszczenia na płuczkę piasku oraz kontenery skratek i piasku; budowę komory rozdziału i

komory beztlenowej z prefabrykowanych elementów żelbetowych; budowę w miejscu istniejących poletek

osadowych prefabrykowanych komór reaktora biologicznego - przepływowego z procesem biologicznym opartym

na niskoobciążonym osadzie czynnym i wyposażeniu ich w aeratory powierzchniowe, przelewy regulowane,

sondy pomiarowe; budowę osadnika wtórnego wyposażonego w zgarniacz osadu; budowę pompowni osadu
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recyrkulowanego wraz ze studnią zaworowo - pomiarową; budowę studni pomiarowej ścieków oczyszczonych;

wykonanie nowej instalacji odwadniania osadu dostosowanej do zwiększonej ilości ścieków; budowę rurociągów

technologicznych; modernizację układów zasilania oczyszczalni wraz z SZR i agregatem prądotwórczym;

budowę linii kablowych dla obiektów modernizowanych oczyszczalni ścieków; budowę chodników, rozbudowę

oświetlenia zewnętrznego i zagospodarowanie terenu; modernizację stanowiska SCADA wraz z dostawą

komputera zgodnie ze specyfikacją techniczną; implementację budowanej przepompowni ścieków w

zintegrowanym systemie monitoringu parametrów przepompowni gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wykonanym

na bazie otwartego systemu Telwin SCADA firmy Telster. Zapewniając możliwość blokady pracy pozostałych

przepompowni znajdujących się w ciągu gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Układ sterowania stanowić będzie

rozbudowę istniejącego układu opartego na sterownikach serii TSX Modicon, sieci komunikacyjne Modbus RTU

w warstwie obiektowej i Ethernet oraz panel operatorski HMI 10. 2.Wykonawca dostarczy Spektofotometr z

technologią RFID - przenośny wieloparametrowy miernik do pomiarów ph, tlenu, suchej masy, azotu, fosforu, BZ i

HZ o parametrach nie gorszych jak określonych w specyfikacji technicznej - załącznik nr 13 do SIWZ 3.Wytyczne

dla części elektrycznej: 3.1.Należy stosować układy łagodnego startu i hamowania sterowane w trzech fazach;

3.2.Szafy sterowania lokalnego powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie promieni UV i w

klasie szczelności IP 56. Dodatkowo w szafach sterowania lokalnego należy stosować rozłączniki remontowe z

możliwością blokady kłódką; 3.3.Rozdzielnice linii osadowej umieścić w pomieszczeniu dmuchaw;

3.4.Rozdzielnice linii oczyszczania wstępnego należy umieścić na zewnątrz obiektu i umieścić w obudowie

wykonanej ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV i w klasie

szczelności IP 56; 3.5.Zastosować szafy z przyciskami, przełącznikami i kontrolkami umieszczonymi na elewacji

drzwi wewnętrznych. 3.6.Należy zastosować oddzielne zabezpieczenia obwodów sterowania dla wydzielonych

ciągów technologicznych. Wymagane są oddzielne zabezpieczenia sterownika, HMI, modułów we/wy binarnych i

analogowych. Należy stosować podstawki bezpieczników typu WT z diodą sygnalizacyjną 4.Wytyczne dla

układów pomiarowych i analitycznych: 4.1.Pomiar tlenu wykonać metodą optyczną; 4.2.Pomiar gęstości wykonać

metodą optyczną 4.3.Zastosować przepływomierze elektromagnetyczne z portem komunikacyjnym RS 485

Modbus RTU 4.4.Zastosować ciśnieniowe przetworniki poziomu 4.5.Połączenia czujników w technologii

Memosens 5.Wykonawca musi zapewnić pracę oczyszczalni ścieków bez zakłóceń. Prowadzone roboty

budowlane nie mogą spowodować przerw w odbiorze ścieków, oczyszczalnia ścieków musi pracować w systemie

ciągłym. 6.W wybudowanej instalacji oczyszczalni ścieków należy spełnić dopuszczalne wartości wskaźników

zanieczyszczeń w odprowadzanych, oczyszczanych ściekach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym na

podstawie Decyzji ROŚ.6341.33.2015 EST z dnia 29.04.2015 r. stanowiącej załącznik nr 15 do SIWZ

7.Projektowana rozbudowa w maksymalnym stopniu przewiduje wykorzystanie istniejących urządzeń, obiektów,

kanałów i instalacji. Roboty ziemne związane będą z budową nowych obiektów oraz rurociągów

technologicznych. Nadwyżki ziemi powstałe w wyniku budowy reaktora biologicznego oraz osadnika zostaną

wykorzystane na wykonanie skarpy wokół reaktora biologicznego oraz osadnika wtórnego wraz z wykonaniem na

nich trawników. Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej: - Projekt Budowlany -

Zagospodarowanie terenu - załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt Budowlany - Prefabrykowane zbiorniki żelbetowe -

załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt Budowlany - Branża architektoniczno - konstrukcyjna - załącznik nr 3 do SIWZ -
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Projekt Budowlany - Automatyka - załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt Budowlany - Branża elektryczna - załącznik

nr 5 do SIWZ - Projekt Budowlany - Projekt instalacji wod. kan. - załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt Budowlany -

Projekt wentylacji - załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt Budowlany - Projekt technologiczny - załącznik nr 8 do SIWZ

- Projekt Budowlany - Układ pomiarowy branża elektryczna - załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt Budowlany -

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - załącznik nr 10 do SIWZ - Geotechniczne warunki

posadowienia - załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót - załącznik nr 12

do SIWZ - Specyfikacja techniczna Spektrofotometr - załącznik nr 13 do SIWZ - Przedmiary robót - załącznik nr

14 do SIWZ UWAGA!!!: Dokumentacja projektowa dla zadania Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni

ścieków w miejscowości Cedry Wielkie zawiera większy zakres robót niż zakres robót określony w przetargu, w

związku z czym do kalkulacji ceny oferty należy ująć zakres zgodny z przedmiarami robót oraz z opisem

przedmiotu zamówienia. 8.Obowiązki Wykonawcy W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany

będzie w szczególności do: a)prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu

zamówienia w zakresie umożliwiającym uzyskanie przez Zamawiającego, zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie powstałej infrastruktury zgodnie z jej

przeznaczeniem; b)wytyczenia geodezyjnego obiektu i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu

robót; c)doprowadzenia na własny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do potrzeb,

podłączenia liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w

okresie realizacji robót; d)zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które mogą

spowodować transport i sprzęt Wykonawcy, w szczególności dostosować się do obowiązujących ograniczeń

obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on

szkód na drogach; e)opracowania i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania

wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz ponoszenie wszystkich

kosztów zmiany organizacji ruchu; f)sprzątania na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy

sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania

jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę; g)powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i

gestorów sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych - nie później niż na 7 dni przed

przystąpieniem do robót; h)udziału w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i

problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego wg potrzeb; i)po zakończeniu realizacji

robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia do uporządkowania na własny koszt terenu budowy i

przekazania go protokolarnie Zamawiającemu w terminie ustalonym jako odbiór końcowy robót; j)posiadania

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody, które mogą wyniknąć w

związku z prowadzonymi w ramach zamówienia robotami; k)ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach

niniejszego zamówienia od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności

cywilnej; l)utrzymywania na własny koszt na bieżąco czystość na terenie budowy; m)wykonania na własny koszt

robót tymczasowych, których potrzeba wynika z technologii prowadzonych robót; n)natychmiastowego usunięcia

wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót; o)przerwania robót na

żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonywanych robót przed ich zniszczeniem;
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p)przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401); q)koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca

może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków postawionych w SIWZ. Wykonawca,

zlecając roboty podwykonawcom zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art.

647 Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,

jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami; r)prowadzenia dokumentacji

budowy, o której mowa w Prawie budowlanym, w tym Dziennika budowy i udostępnienie go Zamawiającemu oraz

innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń; s)protokolarnego

przejęcia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie; t)wykonania zamówienia z materiałów posiadających

stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnione instytucje; u)przygotowania

obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją powykonawczą do

dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji wykonanych obiektów. v)uzyskania

akceptacji Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru co do materiałów wykorzystanych przy realizacji zamówienia;

w)opracowania i przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz zgłoszenie

przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego; x)wykonania przed zgłoszeniem zamówienia do odbioru,

wszystkich niezbędnych prób z wynikiem pozytywnym; y)opracowania i protokolarnego przekazania

Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,

dokumentację powykonawczą należy wykonać w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na

płycie CD/DVD z)uczestniczenia w czynnościach odbioru częściowego, końcowego i ostatecznego

(pogwarancyjnego), a także czynnościach usunięcia stwierdzonych wad, przekazanie atestów i zaświadczeń;

aa)zgłoszenia w formie pisemnej gotowość do odbioru ostatecznego na dziesięć (10) dni przed upływem

gwarancji i rękojmi za wady; bb)przestrzegania przepisów bhp i p.poż.; cc)zapewnienia dozoru mienia na terenie

budowy na własny koszt; dd)umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym przedstawicielom

Zamawiającego. 4. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią

dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w

jakikolwiek sposób mogą płynąć na cenę oferty lub realizację robót. 5.Ponadto roboty budowlane należy wykonać

w sposób zgodny z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z

późn. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do

przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i

ppoż. 6.Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałyby w

odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29

ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od

konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą

odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec

jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych,

Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach
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internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc

posługiwanie się nazwami producentów produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy

opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt,

dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej

na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach

lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te

materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną

opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub

odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność,

przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz

pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji technicznej.

7.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierza

podwykonawcom. 8.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7

lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z późn. zm.) Warunki prowadzenia robót:

1.Zamówienie będzie realizowane w oparciu o harmonogram robót sporządzony przez Wykonawcę i dostarczony

do siedziby Zamawiającego przed podpisaniem umowy, stanowiący załącznik do umowy. 2.Do wykonania

inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki

określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 0, poz. 883 z późn. zm.) oraz

przepisach wykonawczych do tej ustawy. 3.Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów

dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: -segregować i właściwie utylizować odpady - w sąsiedztwie

zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 - 6, -stosować technologie ograniczające

pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich. 4.Plac budowy będzie przekazany w terminie do 7

dni od dnia zawarcia umowy.

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp.

Zamówienia uzupełniające obejmować będą swym zakresem przedmiotowym zamówienie podstawowe

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.25.21.27-4, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0,

45.20.00.00-9, 45.22.32.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.21.50-8, 45.23.21.00-3, 45.23.30.00-9, 45.23.31.20-6,

45.23.32.53-7, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.12.00-2,

45.31.73.00-5, 45.32.00.00-6, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 16.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
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FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 zł (słownie:

sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 2.Termin wniesienia wadium: 17.06.2015 r. do godz. 11:00 3.Wadium może

być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.: a)Pieniądzu -

przelewem na rachunek bankowy BS w Pruszczu Gdańskim nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019

b)Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c)Gwarancjach bankowych d)Gwarancjach

ubezpieczeniowych e)Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.

275 z poźn. zm. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust.

3 lit. a. z podaniem tytułu wadium - przetarg nieograniczony - oczyszczalnia ścieków Cedry Wielkie 5.Wadium

wniesione przez Wykonawcę w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Z treści

gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez

zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty

wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7.Wadium dla Wykonawców ubiegających

się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich. 8.Zamawiający wymaga,

aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium. 9.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż

pieniądz (np. gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe) kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę za

zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty - oryginał dokumentu wadium należy złożyć w Kasie Urzędu

Gminy w Cedrach Wielkich. 10.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14. 11.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli wniesienie takiego

zabezpieczenia jest przez zamawiającego wymagane. 12.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek

Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.Zamawiający żąda ponownego

wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10, jeżeli w wyniku

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w

terminie określonym przez Zamawiającego. 14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z

przyczyn nieleżących po jego stronie. 15.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,

którego oferta została wybrana: a)odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

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

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 ustawy.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Za Wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna takiego, który w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie wykaże się posiadanym doświadczeniem w realizacji: co najmniej dwóch

robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie oczyszczalni ścieków o

minimalnej wartości 3 000 000,00 zł brutto każda. Wykazane przez Wykonawcę roboty budowlane

muszą być zakończone i odebrane przez ich zleceniodawców.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 ustawy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Za Wykonawcę dysponującego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uznany zostanie taki,

który dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą

doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj.: I.Kierownik Budowy- posiadający co najmniej

5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej przy co najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych, w tym przy jednym obejmującym

budowę, przebudowę lub remont oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł

brutto. Osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie obecnie

obowiązujących przepisów. II.Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych- posiadający co najmniej 5

lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej, przy co najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych, w tym przy jednym obejmującym

budowę, przebudowę lub remont oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł

brutto. Osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

III.Kierownik Robót Sanitarnych - posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w

kierowaniu robotami budowlanymi, pełnił funkcje kierownika robót instalacyjno-sanitarnych na co

najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych, w tym jednym obejmującym budowę, przebudowę
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oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto. Osoba musi posiadać

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

IV.Kierownik Robót Elektrycznych - posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w

kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci elektrycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, w

tym na co najmniej 1 budowie obejmującej budowę, przebudowę oczyszczalni ścieków o wartości nie

mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto. Osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i

aparatury kontrolno-pomiarowej wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. V.Kierownik

Robót Drogowych- posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami

budowlanymi w zakresie robót drogowych w tym na co najmniej 1 budowie obejmującej budowę,

przebudowę drogi. Osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności drogowej na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

-Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,

dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a

oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z późn. zm.) oraz

ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394 z późn. zm..), umożliwiające wykonywanie tych

samych czynności do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia

budowlane tej specjalności.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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
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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;

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:

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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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;
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III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5)

1. Formularz oferty; 2. W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania

z nich przy wykonywaniu zamówienia - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 7 do Rozdziału II SIWZ; 3.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w Rozdziale I pkt. V ust. 1 lit. a i lit. b SIWZ składa dokument lub dokumenty,

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 97

2 - Okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane łącznie z dostarczonymi urządzeniami - 3

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych

warunków jej wprowadzenia: I.Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna: a)w przypadku podjętej

przez Zamawiającego decyzji o: -zmianie rodzajów materiałów budowlanych, -niedostępność na rynku

materiałów lub urządzeń; -konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych

/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji; -odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne

skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach

technologicznych; -rezygnacji z wykonania niektórych robót, b)w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

10 z 12 2015-06-02 14:16



przez Zamawiającego, c)w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych a zakres tych robót ma wpływ

na termin wykonania niniejszej umowy, d)z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych,

e)z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie, w szczególności burze, trzęsienie

ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, działań

wroga, sabotażu, inwazji, ograniczeń wynikających z kwarantanny, strajków, lock - outów, działań władz

naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę po

wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie 7 dni od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą

brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie jak określono powyżej. f)w przypadku

wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, g)w przypadku znalezienia na terenie

budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania

będzie miał wpływ na termin realizacji robót. h)w przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na

okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy i)na skutek konieczności częściowego

oddania do użytku przedmiotu zamówienia j)w związku z koniecznością zapewnienia finansowania zamówienia w

sytuacji, gdy Zamawiający chwilowo nie będzie posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy.

II.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy a)w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do

stawki ustalonej przez ustawodawcę. b)w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w

dokumentacji projektowej (robót zaniechanych). Sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona

Wykonawcy, będzie następujący: 1.w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w

harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym

harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 2.w przypadku odstąpienia od części robót z danego

elementu określonego w harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym obliczenie niewykonanej części

tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku

niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i

odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo

niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie

kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny

materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. III.Inne zmiany a)w zakresie zmiany

kierownika budowy oraz kierowników robót na osoby o równoważnych uprawnieniach, jak określone w SIWZ,

b)zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, c)zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia

należytego wykonania umowy. d)zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez zamawiającego

e)wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany technologii

wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. 2.Nie stanowi zmiany umowy zmiana

danych związanych z obsługą administracyjną - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz

zmiana danych teleadresowych i osób wskazanych do kontaktów między stronami. 3.Wystąpienie okoliczności

wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian

do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...
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www.cedry-wielkie.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Cedry Wielkie,

ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  17.06.2015

godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok. Nr 17

(sekretariat).

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...
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