
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
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Białobrzegi: Wykonanie opracowania wielowariantowej koncepcji

technologicznej modernizacji oczyszczalni ścieków oraz dokumentacji

budowlanej i wykonawczej wraz z kosztorysami, decyzj ą środowiskow ą,

specyfikacj ą techniczn ą wykonania i odbioru robót i uzyskaniem

pozwolenia na budow ę na Modernizacj ę oczyszczalni ścieków w

Białobrzegach przy ul. Spacerowej o przepustowo ści Q śr. d = 4000m3/d

dostosowuj ąc ją do przepisów krajowych jak i unijnych z zakresu m. in .

gospodarki osadowej na podstawie wybranego wariantu

Numer ogłoszenia: 225050 - 2014; data zamieszczenia: 0 4.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Zakład Budżetowy , ul. Rzemieślnicza 30, 26-800

Białobrzegi, woj. mazowieckie, tel. 0-48 613 26 15, faks 0-48 613 26 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: zakład gospodarki wodno-ściekowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie opracowania wielowariantowej koncepcji

technologicznej modernizacji oczyszczalni ścieków oraz dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z

kosztorysami, decyzją środowiskową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i uzyskaniem pozwolenia

na budowę na Modernizację oczyszczalni ścieków w Białobrzegach przy ul. Spacerowej o przepustowości Q śr. d

= 4000m3/d dostosowując ją do przepisów krajowych jak i unijnych z zakresu m. in. gospodarki osadowej na

podstawie wybranego wariantu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Opracowanie wielowariantowej (5

wariantów) koncepcji technologicznej modernizacji oczyszczalni ścieków oraz dokumentacji budowlanej i

wykonawczej wraz z kosztorysami, decyzją środowiskową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i

uzyskaniem pozwolenia na budowę na Modernizację oczyszczalni ścieków w Białobrzegach przy ul. Spacerowej o

przepustowości Q śr.d = 4000 m³/d dostosowując ją do przepisów krajowych jak i unijnych z zakresu m.in.

gospodarki osadowej na podstawie wybranego wariantu..
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II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

W przypadku gdy w trakcie realizacji umowy pojawi się konieczność udzielenia zamówień uzupełniających lub

zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 Ustawy Pzp. Do wysokości ustawowej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 74.23.20.00-4.

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: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w

wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu do składania

ofert. 3. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu na konto

Zamawiającego: Gmina Białobrzegi Nr 72 9117 0000 0000 3762 2000 0010, a kserokopia dołączona do oferty, 2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)

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. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Przy wadium

wpłacanym w formie przelewu - polecenie przelewu musi być dokonane przez wykonawcę odpowiednio wcześniej,

aby do terminu składania ofert pieniądze znajdowały się na koncie Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie

poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowych lub

gwarancji ubezpieczeniowych, 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. Nr 109, poz.

1158 z późniejszymi zmianami), należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie,

najpóźniej do dnia i godziny składania ofert, a potwierdzoną kserokopię załączyć w ofercie. Dokument taki winien

uwzględniać zapisy art. 46, ust. 4a i 5 ustawy. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o

koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy

wskazany przez Wykonawcę. 7. Za zgodą Wykonawcy, którego ofertę wybrano, wadium wraz z odsetkami

wniesione w pieniądzu Zamawiający zaliczy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 148, ust.

4 ustawy).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa
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nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają taki obowiązek

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował, co najmniej dwa zamówienia

obejmujące wykonanie pełnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy

lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 30 000 RLM każda i wartości

wykonanej usługi powyżej 250 000 zł netto (każdej). Ponadto wymaga się, aby przynajmniej jedno w

w/w zamówień obejmowało obiekty gospodarki osadowej tj. komorę fermentacyjną, wykorzystanie

biogazu oraz suszenie osadu łącznie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

nie stawia się warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca wskaże co najmniej 5 osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w tym: - osoba pełniąca funkcje

głównego projektanta - technologa posiadającego minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w

projektowaniu technologiczno - procesowym oczyszczalni ścieków oraz stosowne wykształcenie wyższe

tj. politechniczne w zakresie inżynierii sanitarnej i inżynierii chemicznej. W ramach doświadczenia

zawodowego osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu procesowo - technologicznym

oczyszczalni ścieków komunalnych w przepustowości minimum 30 000 RLM (minimum 2 zamówienia)

oraz projektowaniu oczyszczalni ścieków dla przemysłu spożywczego dla ładunku minimum 30 000 RLM.

- projektant posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz

wykształcenie wyższe, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego od momentu uzyskania uprawnień

budowlanych do projektowania, a także wykonał, co najmniej dwa zamówienia dla projektu oczyszczalni

ścieków o przepustowości minimum 30 000 RLM. - projektant branży budowlanej posiadający

uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji, urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykształcenie wyższe,

minimum 5 lat doświadczenia zawodowego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do

projektowania, a także wykonał, co najmniej dwa zamówienia dla projektu oczyszczalni ścieków o

przepustowości minimum 30 000 RLM. - elektryk i automatyk posiadający uprawnienia budowlane bez

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

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykształcenie wyższe, minimum 5 lat doświadczenia

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=22...

3 z 6 2014-07-04 13:08



zawodowego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, a także wykonał, co

najmniej dwa zamówienia dla projektu oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 30 000 RLM. -

architekt posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz

wykształcenie wyższe, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego od momentu uzyskania uprawnień

budowlanych do projektowania, a także wykonał, co najmniej dwa zamówienia dla projektu oczyszczalni

ścieków o przepustowości minimum 30 000 RLM

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

nie stawia się warunku

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane

należycie;

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;

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;
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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 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;

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;

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.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 dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian: - konieczności zmiany

terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, a

także w przypadku niezawinionego wydłużenia postępowania administracyjnego lub innego postępowania,

obejmującego uzyskanie niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji, zezwoleń i uzgodnień, bądź innych

niedających się przewidzieć zjawisk, co może spowodować konieczność przedłużenia terminu umowy, - zmiany

danych osobowych i zmiany osób wymienionych w treści umowy, - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób

wskazanych do kontaktów miedzy stronami, niewymienionych w treści umowy, - zmiana postanowień niniejszej

umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego prawa. - wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany

podatku VAT. Zamawiający stosownie do art. 144 Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmiany postanowień

umowy w stosunku do treści Oferty w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy pojawią się: a) nowe technologie

lub funkcjonalności umożliwiające uzyskanie produktów lepszej, jakości; b) zmiana wysokości Wynagrodzenia w

przypadku, zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota wynagrodzenia brutto; c)
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zmiany w innych, powiązanych z realizacją umowy przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do

realizacji przez Zamawiającego, wpływających na sposób lub terminy realizacji umowy; d) zmiany w organizacji

Zamawiającego, wpływające na sposób lub terminy realizacji umowy; e) zmiany podejścia do realizacji wymagań

opisanych w załącznikach do umowy, jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od

Zamawiającego i Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji umowy oraz zmiana ta nie powoduje

ograniczenia korzyści Zamawiającego; f) konieczności zmiany przez Zamawiającego terminów określonych w

umowie w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Zamawiającego. g) zmian powszechnie

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; h) rezygnacji z

części zakresu, jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po stronie Zamawiającego lub rezygnacja wynikałaby

ze stanu faktycznego w terenie uniemożliwiającego prowadzenie prac a taka rezygnacja będzie niezbędna dla

prawidłowej realizacji umowy; wówczas skutkować będzie to także zmniejszeniem Wynagrodzenia o wartość

niewykonanego zakresu; i) wprowadzenie zmian do umowy będzie następstwem wystąpienia w trakcie realizacji

umowy konieczności udzielenia zamówień uzupełniających lub zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67

Ustawy Pzp.;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.bialobrzegi.pl/zwik

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zakład Wodociągów i

Kanalizacji w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi, ul. Rzemieślnicza 30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  29.07.2014

godzina 09:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi, ul. Rzemieślnicza

30 sekretariat.

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

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
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