
Panki: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i

Przystajń

Numer ogłoszenia: 308756 - 2011; data zamieszczenia: 28.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Międzygminny Panki-Przystań ds. Ochrony wód , ul. Łąkowa 8, 42-140 Panki,

woj. śląskie, tel. 0-34 3190130, 3179035, faks 0-34 3190130.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.panki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla

Gmin Panki i Przystajń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest

rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń w powiecie kłobuckim przy ul. Łąkowej 8 ,

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej. 2. Zakres robót przy

zadaniu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń przedstawia się następująco: 1)

Budynek dmuchaw (projektowany) - Roboty ziemne, fundamenty, montażowe, posadzki, ściany i strop,

konstrukcja więźby dachu, tynki i okładziny, elewacja, - Wentylacja i ogrzewanie, - Instalacje elektryczne, siły,

sterowania i oświetlenia. 2) Budynek dmuchaw (istniejący) - Instalacja siły i sterowania. 3) Reaktor biologiczny i

komory odpływowe - Roboty ziemne, konstrukcja, izolacja, - Instalacja technologiczna, - Instalacja elektryczna. 4)

Pompownia ścieków - Instalacja elektryczna. 5) Zbiornik uśredniający - Roboty ziemne, montażowe, - Instalacja

technologii. 6) Budynek technologiczno-socjalny - Roboty montażowe, - Instalacje technologiczne, - Instalacja siły i

sterowanie. 7) Sieci w terenie - Roboty ziemne, - Montaż kanalizacji grawitacyjnej. 8) Obwody AKPiA. 9) Sieci

elektryczne w terenie. 10) Zagospodarowanie terenu. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi

w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Szczegółowy opis

elementów przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. Zamawiający informuje,

że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia,

dopuszcza się rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia)
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będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego. Wykazanie równoważności

zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego

roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez

Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego..

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.00-6, 45.23.31.00-8, 45.22.35.00-1, 45.31.73.00-5,

45.33.10.00-6.

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: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest

wnieść wadium w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść

wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca

zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść

przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kłobucku, Nr 46 8250 1039 2003 0300 1717 0101. 5.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania

kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie

Zamawiającego, ul. Łąkowa 8, 42-140 Panki, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem

należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje

wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

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
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty

budowlane polegające na budowie lub rozbudowie oczyszczalni mechaniczno-biologicznej ścieków o

przepustowości co najmniej 450m3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu

potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończone

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami

posiadającymi uprawnienia: a) kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania

robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń lub osoba której kwalifikacje do

wykonywania danego rodzaju działalności nabyte w innych państwach zostały uznane w drodze

odpowiedniej procedury, posiadający co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w tym: minimum 2

lata na stanowisku kierownika budowy lub robót, b) kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane

do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, bez ograniczeń lub osoba której

kwalifikacje do wykonywania danego rodzaju działalności nabyte w innych państwach zostały uznane w

drodze odpowiedniej procedury, posiadający co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w tym:

minimum 2 lata na stanowisku kierownika budowy lub robót, c) kierownik robót posiadający uprawnienia

budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń

elektrycznych, bez ograniczeń lub osoba której kwalifikacje do wykonywania danego rodzaju działalności

nabyte w innych państwach zostały uznane w drodze odpowiedniej procedury, posiadający co najmniej

3 lat doświadczenia zawodowego w tym: minimum 2 lata na stanowisku kierownik budowy lub robót, d)

kierownik budowy, dopuszcza się, łączenie funkcji kierownika robót z pełnieniem funkcji kierownika

budowy.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada: a) posiada środki

finansowe i/lub zdolność kredytową umożliwiającą wykonanie zamówienia w wysokości min. 50% ceny

ofertowej brutto, b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 1 000.000,00 zł (słownie: jeden
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milion złotych).

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

podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada

rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych środków  finansowych lub  zdolność  kredytową

wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

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 na zdolność

finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b

ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność

kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
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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

wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu spełniania  warunków  udziału w  postępowaniu na

potencjał 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.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
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1. Formularz ofertowy wg. wzoru na zał. nr 8 do SIWZ, 2. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż

pieniądz należy złożyć w oryginale dokument gwarancyjny, zgodnie z zapisami Rozdziału 8 pkt. 6 siwz, natomiast

kopię dołączyć do oferty. 3. Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do

reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 4. W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie

przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki

przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do oferty.

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

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) konieczności

zmiany wysokości wynagrodzenia, która związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa

(np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: a)

koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania

zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, b) brakiem

możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, c) działaniem siły wyższej w

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, d) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy, e) wstrzymaniem prac budowlanych przez

właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, f) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez

Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, g) innymi okolicznościami niepowstałymi

z winy Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.panki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Międzygminny Panki -

Przystajń ds. Ochrony Wód ul. Łąkowa 8, 42-140 Panki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2011

godzina 10:00, miejsce: Związek Międzygminny Panki - Przystajń ds. Ochrony Wód ul. Łąkowa 8, 42-140 Pank.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=30...
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IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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

Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013 Działanie 5.1 Gospodarka

wodno-ściekowa. Zadanie pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń..

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

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=30...
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