
Słotwina: Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków

SUPERBOS-150 w Krzyżowej

Numer ogłoszenia: 243997 - 2011; data zamieszczenia: 13.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , Słotwina 36, 58-100

Słotwina, woj. dolnośląskie, tel. 74 851 59 80, faks 74 851 59 82.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sgpk.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków

SUPERBOS-150 w Krzyżowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający poszukuje jednego

Wykonawcę do wykonania zadania pn.: Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków SUPERBOS-150 w

Krzyżowej. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następujących prac: 1) Roboty rozbiórkowe i

demontażowe w zakresie objętym projektem technologicznym, 2) Roboty technologiczne zgodnie z projektem

technologicznym w tym: a) montaż sitopiaskownika z płuczką piasku, b) wymiana pomp w przepompowni ścieków

(1+1R), c) montaż zasuwy do osadnika wtórnego, d) przystosowanie istniejącej komory dotleniania ścieków na

zbiornik biosorpcji, e) wymiana mieszadła w strefie defosfatacyjno-denitryfikacyjnej, f) demontaż zużytych instalacji

technologicznych oraz montaż nowych: sekceje mieszające, sekcje natleniające, podnośniki powietrzne, kolektory

sprężonego powietrza oraz rurociągi transportujące ciecz i osady, g) wymiana istniejących dmuchaw na nowe w

obudowach dźwiękochłonnych, h) wymiana istniejącego wodomierza i montaż nowego przepływomierza

elektromagnetycznego na rurociągu ścieków oczyszczonych z rejestracją przepływów, i) dostawa 2 szt.

kontenerów na piasek i skratki o poj. 80 dm3 każdy, 3) Roboty budowlane w tym: a) wykonanie konstrukcji

wsporczej pod sitopiaskownik wraz pomostem roboczym, przynależnym do danego typu sitopiaskownika (wg

wytycznych producenta sitopiaskownika), b) uzupełnienie tynków, malowanie ścian w pomieszczeniu dmuchaw. 4)

Roboty instalacyjne w tym: a) doprowadzenie wody rurą Ø32 do płukania sitopiaskownika. 5) Instalacje

elektryczne i AKPiA w tym: a) instalacja zasilająca oraz sterownicza dmuchawami poprzez sondę tlenową, b)

instalacja zasilająca i sterownicza sito piaskownika, c) zasilanie elektryczne przepływomierza. 6) Wyposażenie
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oczyszczalni w w tym: a) sprzęt BHP i p.poż zgodnie z projektem technologicznym, b) sprzęt laboratoryjny, c)

myjka ciśnieniowa. 7) Rozruch technologiczny oczyszczalni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera

projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.00-9, 45.30.00.00-0, 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN w formie

zgodnej z rozdziałem XII SIWZ

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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

Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia na

podstawie załącznika nr 3 do SIWZ. Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się

będzie na podstawie przedłożonego oświadczenia wg zasady spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał min. 1 robotę budowlaną - robotę polegającą na modernizacji lub

rozbudowie oczyszczalni ścieków, o wartości min 300 000 zł brutto. Wykonawca polegający na

doświadczeniu innych podmiotów, 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 wykonaniu zamówienia. Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się

będzie na podstawie przedłożonych dokumentów wg zasady spełnia/nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia na
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podstawie załącznika nr 3 do SIWZ. Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się

będzie na podstawie przedłożonego oświadczenia wg zasady spełnia/nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobą z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub

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

obowiązujących przepisów oraz posiadającej co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku

kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji inwestycji budowlanej w zakresie budowy lub

rozbudowy. Jeśli Wykonawca będzie dysponował ww. osobą należy do oferty załączyć pisemne

zobowiązanie podmiotu udostępniającego do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia na

okres niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia. Sprawdzenie ww. warunku udziału w

postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych dokumentów wg zasady spełnia/nie

spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać 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 na sumę nie mniejszą niż 200 000 zł. Sprawdzenie ww. warunku

udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych dokumentów wg zasady

spełnia/nie spełnia

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku  wiedzy  i

doświadczenia,  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,  z podaniem ich rodzaju i  wartości,  daty  i  miejsca wykonania oraz

załączeniem dokumentu potwierdzającego,  że roboty 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 dla

wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu wykonywanych przez nie  czynności,  oraz informacją  o
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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

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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

ubezpieczenie 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

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
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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.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ); 2. Parafowany i zatwierdzony projekt

umowy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ); 3. Potwierdzenie wniesienia wadium w kwocie: 5.000,00 zł

(słownie: pięć tysięcy złotych); 4. Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie

oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do

reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem

reprezentacji określonym w tych dokumentach (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są

właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i

winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony przewidują możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy w każdym przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla

Zamawiającego. 2. Za przyczyny uzasadniające dokonanie zmiany postanowień umowy Strony uznają w

szczególności opóźnienia spowodowane bezczynnością organów administracji publicznej, a także powstałe w

związku z działaniami uczestników postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych, sądowych lub

egzekucyjnych, a także opóźnienie powstałe wskutek warunków technicznych uniemożliwiających terminowe

wykonanie prac będących przedmiotem umowy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zawartej umowie

w części dotyczącej zmiany inspektora nadzoru i kierownika budowy. 4. W przypadku zmiany kierownika budowy

przedstawionego w ofercie, nowy specjalista musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty.
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5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich

obowiązków wynikających z umowy. Zgodnie z żądaniem Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zmienić

kluczowego specjalistę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Strony przewidują możliwość

przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia Zamawiającego jeżeli takie opóźnienie będzie miało

wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: a) przekazania placu budowy,

b) przekazania dokumentów budowy, c) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcie wad w

dostarczonej dokumentacji. 7. Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o

czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a)

zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) siły wyższej (np. warunków atmosferycznych uniemożliwiających

wykonanie zadania), c) wystąpienia robót dodatkowych bądź zamiennych. 8. W trakcie realizacji umowy

Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Wystąpienie

okoliczności, o których mowa w ust. 1,2,3,4,5,6,7 stanowi podstawę dla dokonania w tym zakresie przez Strony

stosownej zmiany postanowień umowy, w tym przedłużenia terminu do wykonania przedmiotu umowy. 10. Do

zmiany umowy dochodzi wyłącznie za zgodną wolą stron na wniosek jednej ze stron umowy zawierający opis

zmiany, jej uzasadnienie, ewentualny wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania zamiany oraz jej

wpływ na termin wykonania umowy. 11. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana

postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://www.sgpk.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Świdnickie Gminne

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Słotwina 36, 58-100 Świdnica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2011

godzina 10:00, miejsce: Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Słotwina 36, 58-100

Świdnica.

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
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