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Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiaj ąca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Cedry Wielkie
ul. M. Płażyńskiego 16
Cedry Wielkie
83-020
Polska
Osoba do kontaktów: Magda Woźniak
Tel.: +48 586922038
E-mail: magda.wozniak@cedry-wielkie.pl
Faks: +48 586836166
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.cedry-wielkie.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.e-bip.pl/Start
/64/PublicOrders
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj ącej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalno ści
Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielko ść lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi eksploatacji i konserwacji zbiorowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Cedry Wielkie.
Numer referencyjny: ZP.271.12.2016

II.1.2) Główny kod CPV
65100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest:
1)świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Cedry Wielkie.
2)świadczenie usług w zakresie utrzymania, eksploatacji i konserwacji sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą oraz oczyszczalni
ścieków komunalnych, których właścicielem jest Gmina Gnina Cedry Wielkie.
3)zapewnienie całodobowego pogotowia usuwającego wszelkie usterki, które wystąpią na przekazanej infrastrukturze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita warto ść

II.1.6) Informacje o cz ęściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Cedry Wielkie.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest:
1)świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Cedry Wielkie.
2)świadczenie usług w zakresie utrzymania, eksploatacji i konserwacji sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą oraz oczyszczalni
ścieków komunalnych, których właścicielem jest Gmina Gnina Cedry Wielkie.
3)zapewnienie całodobowego pogotowia usuwającego wszelkie usterki, które wystąpią na przekazanej infrastrukturze.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności:
1)Przyjęcie do utrzymania i eksploatacji środków trwałych, obejmujących cały system wodno-kanalizacyjny wraz z oczyszczalnią ścieków w
Cedrach Wielkich oraz oczyszczalni w miejscowości Trutnowy.
2)Przyjęcie do utrzymania i eksploatacji środków trwałych wybudowanych i oddanych do użytkowania w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia.
3)Prowadzenie eksploatacji zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami branżowymi, a zwłaszcza z przepisami dotyczącymi
gospodarki wodno-ściekowej na zasadach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ustawa z dnia
7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)
4)Inwentaryzacja sieci wod. kan. w terenie i bieżące wprowadzanie elementów ujawnionych, nie zinwentaryzowanych do systemu informacji
przestrzennej – GIS na bazie podkładu danych sieci wod. – kan. pobranych przez Zamawiającego z geodezyjnej bazy danych webewid ze
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.
5)Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za eksploatację całego systemu i przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, odpowiednich
pozwoleń i koncesji, a także przepisów Kodeksu Pracy, BHP i innych.
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonom icznym, finansowym i technicznym

Sekcja IV: Procedura

6)Zwrot powierzonego mienia, w stanie niepogorszonym, na zakończenie realizacji umowy.
7)Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta na terenie miejscowości Cedry Wielkie, w którym będzie prowadzona obsługa kasowa.
8)Co miesięczne fakturowanie Odbiorców, z możliwością zapewnienia uiszczania opłaty za świadczone usługi w terenie.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 7 do SIWZ.
4.Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę co najmniej dwóch 4 osobowych
brygad do usuwania awarii sieci wod – kan oraz minimum 3 osób do obsługi oczyszczalni ścieków, w tym kierownika / technologa i dwóch osób
do obsługi technicznej.
1)sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp:
a)najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną Listę Pracowników przeznaczonych do realizacji
zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będzie wykonywać w
ramach umowy o pracę, która stanowić będzie załącznik do umowy.
b)usługi objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu
pracy – zwane Pracownikami wymienione w załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”.
c)Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani
w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).
d)W celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracowników są zatrudnione na umowę o pracę Zamawiający przewiduje możliwość
zwrócenia się z wnioskiem do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli.
Szczegółowy opis wymogów związanych z realizacją zamówienia został zawarty w SIWZ oraz w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa warto ść

II.2.7) Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego sys temu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
60 % – cena brutto
40 % – wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego.

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolno ść do prowadzenia działalno ści zawodowej, w tym wymogi zwi ązane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
b) na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt.1, 2, 3, 4, 7, 8 ustawy Pzp, wskazanych w SIWZ zamieszczonej na stronie
internetowej Zamawiającego.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ zamieszczonej
na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia – wg wzoru na załączniku 2 do SIWZ.

III.1.3) Zdolno ść techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi objęte przedmiotem niniejszego
zamówienia w aglomeracjach gmin wiejskich o liczbie mieszkańców do 10 000, każda z usług o wartości brutto co najmniej 2 000 000 PLN.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrze żonych

III.2) Warunki dotycz ące zamówienia

III.2.1) Informacje dotycz ące okre ślonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, zamieszczonym na
stronie internetowej Zamawiającego.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za w ykonanie zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego s ystemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwi ązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie ń rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycz ąca przedmiotowego post ępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do  udziału
Data: 15/12/2016
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaprosze ń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydat om

IV.2.4) Języki, w których mo żna sporz ądzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
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Sekcja VI: Informacje uzupełniaj ące

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent b ędzie zwi ązany ofert ą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/12/2016
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Urząd Gminy Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich, ul. M. Płażyńskiego 16, pok. nr 2.

VI.1) Informacje o powtarzaj ącym si ę charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40 000 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100). Szczegóły
dotyczące wadium zostały zawarte w SIWZ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
4.Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
a.odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy PZP,
b.zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
c.zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
d.informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e.oświadczenie o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
5.Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
a.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie wskazanym w SIWZ
zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały lub są wykonywane
należycie– według wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ.
6. Do oferty należy dołączyć aktualny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
7. Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SIWZ zamieszczona na stronier internetowej Zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 2245587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwoła ń

VI.4.4)Źródło, gdzie mo żna uzyska ć informacje na temat składania odwoła ń
Urząd Zamówień Publicznych, KIO
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/11/2016
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