Budzyń: BUDOWA KOMPOSTOWNI OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ
MODERNIZACJA STACJI ODWADNIANIA OSADÓW NA
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BUDZYNIU
Numer ogłoszenia: 7159 - 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu , ul. Strażacka 1, 64840 Budzyń, woj. wielkopolskie, tel. 67 2843430, faks 67 2843659.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KOMPOSTOWNI OSADÓW
ŚCIEKOWYCH ORAZ MODERNIZACJA STACJI ODWADNIANIA OSADÓW NA OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W BUDZYNIU.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: III.1 Lokalizacja inwestycji
Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w granicach administracyjnych wsi Budzyń na działce o
numerze geodezyjnym 1078/11, obręb 0003, w południowo-wschodniej części miejscowości Budzyń.
III.2 Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (główne kody CPV):
45.00.00.00-7 Roboty budowlane 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
i roboty ziemne 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45.23.10.00-5 Roboty budowlane w
zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45.25.22.00-0
Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45.31.00.00-3
Roboty instalacyjne elektryczne III.3 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest projekt
rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Budzyniu w zakresie rozwiązania gospodarki
komunalnymi osadami pochodzącymi z oczyszczalni ścieków, polegającego na: - montażu nowego
urządzenia do odwadniania osadów wraz z niezbędnymi instalacjami - I ETAP - budowie kompostowni
osadów ściekowych oraz montażu instalacji do wapnowania osadów - II ETAP III.4 Zakresy prac
przewidziane do wykonania: A. Branża Drogowa , Konstrukcyjna Lp. Nazwa 1 Roboty drogowe 1.1
Rozbiórka istniejących nawierzchni i ukształtowanie terenu 1.2 Obiekt nr 1 - płyta kompostowa 1.3
Obiekt nr 2 - plac dojrzewania 1.4 Obiekt nr 3 - plac magazynowania 1.5 Nawierzchnie utwardzone 1.6
Krawężniki i obrzeża B. Branża Technologia, Sanitarna Lp. Nazwa 1 Budowa kompostowni osadów
ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzyniu 1.1

TECHNOLOGIA 1.2 INSTALACJE SANITARNE 1.2.1 Instalacja wody wodociągowej do płukania
prasy/rozdrabnia polielektrolitu 1.2.2 Instalacja osadu nadmiernego z komory stabilizacji 1.2.3
Instalacja odcieku z prasy do istniejącej kanalizacji 1.2.4 Instalacja polielektrolitu 1.2.5 Instalacja
sprężonego powietrza 1.2.6 Instalacja odcieku z wirówki 1.3 SIECI 1.3.1 Kanalizacja sanitarna 1.3.2
Wodociąg C. Branża Elektryczna Lp. Nazwa 1 Instalacje elektryczne - dostawa i montaż rozdzielnicy
głównej w technologii 2 Badania i pomiary III.5 Wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca
odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym za przebieg i
terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, oraz uzyskanie wszelkich
niezbędnych, wymaganych prawem: wszelkich odbiorów, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, zaświadczeń,
protokołów inwentaryzacji powykonawczych, łącznie z pozwoleniem na użytkowanie obiektu, które
należy przekazać Inwestorowi w terminie wyznaczonym na realizację przedmiotu zamówienia (przed
odbiorem końcowym i wystawieniem ostatniej faktury). Całość prac należy wykonać w oparciu o
posiadane przez inwestora szczegółowe projekty budowlane/wykonawcze. Szczegółowy zakres
rzeczowy robót do wykonania określają: 1) przedmiary robót ,kosztorys ślepy/ofertowy robót, 2)
projekty budowlane/wykonawcze obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót ; oryginały w wersji papierowej projektów technicznych znajdują
się do wglądu u Zamawiającego, 3) zgłoszenie robót budowlanych/pozwolenie na budowę. Przedmiot
zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze
umowy. Cena za sporządzenie dokumentów powykonawczych powinna być w kalkulowana w pozycje
jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym w/w zadania. Wszystkie dostarczone i zamontowane
urządzenia muszą być nowe. Nie dopuszcza się urządzeń prototypowych. Dostarczane urządzenia
muszą być pracujące, posiadać wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności CE oraz
Dokumentacje Techniczno-Rozruchową. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest
użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych
odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie, posiadające stosowne atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości. Wykonawca po zakończeniu robót zwróci
Zamawiającemu otrzymaną oryginalną dokumentację projektową oraz przygotuje i złoży w formie
papierowej trwale spiętej wymagane dokumenty odbiorowe, w tym dokumentację powykonawczą, oraz
rysunki z naniesionymi zmianami, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany
dokumentacji projektowej oraz dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urządzeń, DTR instrukcje obsługi wszystkich zamontowanych urządzeń, protokoły z
badania materiałów i urzadzeń, protokoły z prób instalacji ciśnieniowych i inne dokumenty
zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.
Wykonawca wykona dwa komplety (kopia, oryginał) wymienionej wyżej dokumentacji odbiorowej..
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.11.20.00-5,
45.23.10.00-5, 45.25.22.00-0, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-0.
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: 28.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 20.000,00 PLN
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
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
o



Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie

wykonawca zobowiązany jest udokumentować.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert wykonał w sposób należyty, co najmniej 1 usługę o
podobnym charakterze z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania - zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone za które można przyjąć
poświadczenia, referencje, rekomendacje, listy polecające oraz inne dokumenty wystawione
przez Zamawiających na wskazane roboty. Wykaz robót budowlanych wykonanych w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 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.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia zamawiający uzna dysponowanie osobami mającymi uprawnienia do
kierowania robotami w zakresie wymaganym do realizacji zadania. Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności przewidzianych do pełnienia funkcji
kierownika robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z
informacjami na temat 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.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna posiadanie: Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
mniejszą niż 1.000.000,00 PLN.

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;



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 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;



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;

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;

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;

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 - 90



2 - Okres gwarancji na wykonane roboty - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.budzyn.pl (bip)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu, ul. Strażacka 1, 64-840 Budzyń.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu, ul.
Strażacka 1, 64-840 Budzyń (pok. Kierownika Zakładu)..
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

