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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Stoszowice , Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, faks 74

8181059.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.stoszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w

Gminie Stoszowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane

projektowane przez Wykonawcę, polegające na zaprojektowaniu, zakupie, dostawie, montażu, podłączeniu i uruchomieniu 33

sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków spełniających wymogi normy PN-EN 12566-3. Wymaga się, aby

oferta zabezpieczona była pełnym raportem badań PBOŚ, potwierdzającym zgodność produktu z normą PN-EN 12566-3,

wystawionym przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania badań przez laboratorium akredytowane lub osoby prywatne. Jako

uprawnione do przeprowadzania tego typu badań, Zamawiający za spełniające uzna wyłącznie te jednostki, które zostały

wymienione w wykazie dostępnym na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando

/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33. Pełny raport odnosi się do wszystkich badań określonych normą

PN-EN 12566-3, tj.: wodoszczelności - dla każdej oferowanej wielkości oczyszczalni z typoszeregu, nie zaś dla

poszczególnych zbiorników lub oczyszczalni z innego typoszeregu, załącznik A normy PN-EN 12566-3; skuteczności

oczyszczania ścieków, efektywności - dla jednego typu oczyszczalni z typoszeregu do którego należą oczyszczalnie

oferowane załącznik B normy PN-EN 12566-3. W badaniach zgodnie z rozporządzeniem winny być podane stężenia

zanieczyszczeń tj. BZT5, ChZT, zawiesina ścieków surowych i oczyszczonych oraz wartość procentową; wytrzymałości

konstrukcyjnej - dla warunków suchych i mokrych lub wykonany metodą obliczeniową obejmującą najbardziej niekorzystne

warunki pracy urządzenia, wykonany dla jednego typu oczyszczalni z oferowanego typoszeregu; w związku z tym, że badaniu

temu podlegają zwykle urządzenia największe z rodziny - typoszeregu, raport może dotyczyć zarówno oczyszczalni z danego

typoszeregu, która jest oferowana przez Wykonawcę - objęta ofertą, jak też typu oczyszczalni nie objętej ofertą jednak

należącej do tego samego typoszeregu, do którego należą oferowane oczyszczalnie; raport ma dotyczyć oczyszczalni, nie
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zaś pojedynczego zbiornika - załącznik C normy PN-EN 12566-3; trwałości, badanie materiału - określający właściwość

materiału, z którego wykonane są oferowane PBOŚ - rozdział 6.5 normy PN-EN 12566-3. Ponadto Raport musi odnosić się

do wskaźników wymaganych przez Zamawiającego tj. energochłonności oraz oczekiwanego stopnia oczyszczenia ścieków.

Posiadanie w/w dokumentu jednoznaczne jest z możliwością oznakowania wyrobu znakiem CE. Zamawiający nie dopuszcza

PBOS, które producent zmienił konstrukcyjnie względem PBOŚ jakie były badane przez laboratorium notyfikowane -

Zamawiający wymaga oczyszczalni zbadanych zgodnie z zapisami normy PN-EN 12566-3. Dostarczane urządzenia mają być

kompletnymi, fabrycznie nowymi produktami. Do raportu należy załączyć wykaz typów PBOŚ w ramach typoszeregu, dla

którego sporządzono pełny raport badań PBOŚ j/w. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w miejscowościach:

Stoszowice, Przedborowa, Żdanów, Jemna, Rudnica, Grodziszcze, Budzów - Gmina Stoszowice. Szczegółowy wykaz działek

w poszczególnych miejscowościach, na których nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia zawiera Tom III - Program

funkcjonalno - użytkowy (PFU). Do w/w PBOŚ kierowane będą ścieki bytowo-gospodarcze. Wymaga się, aby częstotliwość

wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na sześć miesięcy. Na ogólną

liczbę 33 szt. przydomowych oczyszczalni składa się: 1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 1

mieszkańca, 4 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 2 mieszkańców, 4 szt. oczyszczalni

obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 3 mieszkańców, 6 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe

o liczbie do 4 mieszkańców, 2 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 5 mieszkańców, 4 szt.

oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 6 mieszkańców, 2 szt. oczyszczalni obsługujących

gospodarstwa domowe o liczbie do 7 mieszkańców, 4 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 8

mieszkańców, 1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 10 mieszkańców, 1 szt. oczyszczalni

obsługujących gospodarstwo domowe i agroturystykę o łącznej liczbie do 12 osób, 1 szt. oczyszczalni obsługujących

gospodarstwa domowe o liczbie do 13 mieszkańców, 1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 5

mieszkańców i budynek mieszkalno-gospodarczy o liczbie czasowo przebywających do 20 osób, 1 szt. oczyszczalni

obsługująca świetlicę wiejską i gospodarstwa domowe o liczbie do 150 osób przebywających czasowo w świetlicy wiejskiej i

do 20 mieszkańców tworzących gospodarstwa domowe, 1 szt. oczyszczalni obsługująca budynek przeznaczony na cele

administracyjno-biurowe i gospodarstwa domowe o liczbie do 30 osób w budynku administracyjno biurowym, do 15 osób w

sali gimnastycznej, do 3 osób w lokalach mieszkalnych. Z uwagi na zróżnicowanie gospodarstw domowych pod względem

lokalizacji, ilości osób i specyfiki prowadzonej działalności, wymaga się, aby dobór typu, wielkości oczyszczalni, sposobu jej

posadowienia oraz układu wprowadzania ścieków do odbiornika, poprzedzony był szczegółową analizą ilości i jakości

odprowadzanych ścieków uwzględniając charakterystykę dopływu ścieków z poszczególnych obiektów, warunków

przestrzennych na działkach oraz ukształtowania terenu, na którym instalacja będzie posadowiona, możliwych odbiorników

ścieków oczyszczonych oraz warunków gruntowo-wodnych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być tak

zaprojektowane, aby każda oczyszczalnia ścieków była technicznie dostosowana do warunków gruntowo-wodnych

występujących na poszczególnych działkach ewidencyjnych, na których planowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Pod uwagę należy wziąć także źródło zaopatrzenia budynku w wodę pitną oraz głębokość wyprowadzenia rury kanalizacyjnej

z budynku. Zakres przedmiotu zamówienia: Wykonanie badań geotechnicznych gruntu indywidualnie dla każdej wskazanej w

niniejszej SIWZ nieruchomości lub grupy nieruchomości, na której ma być realizowana PBOŚ obsługująca dany obiekt, celem

rozpoznania warunków gruntowo - wodnych wraz z ustaleniem charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów

geotechnicznych oraz ogólnych parametrów przepuszczalności gruntów pod projektowane przydomowe oczyszczalnie

ścieków w Gminie Stoszowice, realizowanych w ramach projektu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, PBOŚ II

w Gminie Stoszowice. Wyniki badań winny być przedstawione w formie opinii geotechnicznej. Wykonanie dokumentacji

projektowej wraz z załatwieniem wszelkich formalności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym uzyskaniem

wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków, zgód, dokonaniem niezbędnych zgłoszeń i
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zawiadomień, w tym w szczególności skutecznym dokonaniem zgłoszeń stosownie do art. 152 ust.1 ustawy z dnia

27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm., uzyskaniem ostatecznego

pozwolenia na użytkowanie dla obiektów, dla których jest ono wymagane zgodnie z przepisami odrębnymi, skutecznym

zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu budowy, w przypadkach, gdy do użytkowania można przystąpić po

zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy. Za skuteczne uznaje się tylko te zawiadomienia i zgłoszenia, w

związku z którymi, organ właściwy do przyjęcia zawiadomienia lub zgłoszenia, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Wszelkie prace przygotowawcze niezbędne do wykonania, w celu przygotowania ww. inwestycji do realizacji, w tym również

wykonanie wszelkich niezbędnych wniosków, badań, w szczególności badań mających na celu opracowanie opinii

geotechnicznych dla każdej planowanej PBOŚ, analiz, operatów w szczególności operatów wodnoprawnych, ekspertyz,

opracowań, map wymaganych dla prawidłowej i zgodnej z prawem realizacji zlecenia oraz zapewnienie we własnym zakresie

dostaw wody i energii elektrycznej na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, zapewnienie transportu sprzętu i materiałów

na miejsce i z miejsca prowadzenia robót. Zakup, dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie 33 sztuk przydomowych

biologicznych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków

oczyszczonych oraz w przypadkach, gdy to będzie niezbędne dla prawidłowej pracy PBOŚ, w ramach zamówienia także

zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie pompowni ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych. Przedmiot

zamówienia ma być wykonany z materiałów własnych Wykonawcy. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi

przepisami prawnymi oraz zebraną dokumentacją. Prace demontażowe, odtworzeniowe, porządkowe niezbędne do

wykonania przedmiotu zamówienia. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane, test jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 1409 ze zm., łącznie z inwentaryzacją geodezyjną

powykonawczą opatrzoną klauzulami nadającymi jej cechy dokumentu. Sprawowanie nadzorów autorskich w ramach

opracowanej dokumentacji projektowej. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla przedstawicieli użytkowników

wszystkich 33 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz dla ew. serwisantów PBOŚ. Przeprowadzenie

prób końcowych w tym rozruchu technologicznego i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi. Przygotowanie i przekazanie

szczegółowej instrukcji obsługi. Raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w

zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków, zgodnych z Rozporządzeniem

Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 ze zm. Zestawienie

zrealizowanych obiektów /urządzeń/ opracowań wraz z zestawieniem wszystkich wykonanych PBOŚ, zawierającym dane

określone szczegółowo w Tomie III - Program Funkcjonalno -Użytkowy. Wyniki badań, wykonanych przez akredytowane

laboratorium, ścieków oczyszczonych z 10% wskazanych przez Inwestora, wykonanych przydomowych biologicznych

oczyszczalni ścieków, potwierdzające, że jakość ścieków jest zgodna z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra

Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 ze zm. Wyniki winny być

uzyskane przez Wykonawcę oraz przekazane i przedstawione Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania

całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych, w tym także czynności niewymienionych w

sposób wyraźny w niniejszej SIWZ, jeżeli ich wykonanie jest potrzebne do dochowania właściwych standardów sztuki

budowlanej, a także jeżeli są one niezbędne ze względów bezpieczeństwa lub zabezpieczenia robót już wykonanych, w tym

w szczególności koszty: obsługi geodezyjnej, wynikające z zajęcia pasa drogowego, uzgodnień, prób, badań, ubezpieczenia i

zabezpieczenia placu budowy, utrzymania go w należytym stanie, oznakowania robót, zorganizowania zaplecza budowy oraz

inne nakłady nie stanowiące wartości prac projektowych i wykonawczych, a niezbędne do wykonania i przekazania do

użytkowania przedmiotu zamówienia, należy objąć proponowaną ceną ofertową. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

i wymagań określa Tom III - Program Funkcjonalno -Użytkowy. Podane w SIWZ, oraz we wszystkich dokumentach
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stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia

poprzez np. wskazanie konkretnego produktu, urządzenia lub materiału, poprzez podanie jego nazwy lub nazwy producenta

lub konkretnego rozwiązania mają jedynie na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i nie ograniczają konkurencji.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających produkty, urządzenia, materiały lub rozwiązania

równoważne pod warunkiem, że zaproponowane produkty, urządzenia, materiały lub rozwiązania posiadają parametry nie

gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji przetargowej. W celu oceny równoważności zaoferowanych urządzeń,

Wykonawca dołączy do oferty zgodnie z pkt 8 ppkt 5, 2 SIWZ - opis rozwiązań równoważnych. Przed złożeniem oferty zaleca

się dokonać wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.32.00.00-7, 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.24.21-9, 45.23.24.10-9,

45.23.24.23-3, 45.25.56.00-5, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3, 71.33.20.00-4, 71.35.20.00-0, 71.35.30.00-7.

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: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 6 000,00

PLN

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 nakładaj ą

obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest

wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co

najmniej 1 zamówienia na roboty budowlane, w skład którego wchodziła budowa min. 30 przydomowych

oczyszczalni ścieków spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3, łącznie w ramach jednego

zamówienia/kontraktu. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków, zostanie dokonana wg formuły:

spełnia / nie spełnia, na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest

wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający

uzna dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie: - Kierownik budowy - co najmniej jedna osoba

posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578 ze zm. lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane w zakresie obejmującym sieci, instalacje i urządzenia kanalizacyjne/sanitarne wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie lub nadzorze

robót w ramach posiadanych uprawnień, w tym co najmniej jednego zamówienia, w skład którego wchodziła

budowa min. 30 przydomowych oczyszczalni ścieków, łącznie w ramach jednego zamówienia/kontraktu. -

Projektant, co najmniej jedna osoba posiadający: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578 ze zm. lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie obejmującym sieci, instalacje i urządzenia

kanalizacyjne/sanitarne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów co najmniej 5 lat

doświadczenia zawodowego w projektowaniu w ramach posiadanych uprawnień, w tym co najmniej jednej

inwestycji o wartości brutto robót budowlanych nie mniejszej niż 500 000,00 PLN, w skład której wchodziła budowa

sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych lub urządzeń/obiektów do oczyszczania ścieków. - Elektryk, co najmniej

jedna osoba, posiadający: uprawnienia SEP do 1 kV E i D zgodnie z obowiązującym w tym zakresie

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,

instalacji i sieci, Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 ze zm. lub równoważne obowiązujące w Krajach Unii Europejskiej -

Geolog, co najmniej jedna osoba, posiadający: kwalifikacje odpowiedniej kategorii w zakresie wykonywania,

dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, umożliwiające wykonanie badań i opinii geotechnicznych na

potrzeby budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji poszczególnych

osób pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcje, wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków, zostanie dokonana wg formuły: spełnia / nie spełnia, na

podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez

Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 300 000,00 zł oraz środki finansowe lub zdolność kredytową na

kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków, zostanie dokonana

wg formuły: spełnia / nie spełnia, na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień  do wykonywania określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa
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nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

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;

opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub

usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które

będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;

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;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

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:

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość  posiadanych

środków finansowych  lub  zdolność  kredytową  innego  podmiotu,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed

upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia;

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 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;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego potwierdzające,  że  wykonawca nie  zalega  z
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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;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną

nie wcześniej niż 6 miesięcy 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 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;

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;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się  o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo

składania ofert;

III.4.3.2)

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;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
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której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - 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 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;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY

BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym

wymaganiom nale ży przedło żyć:

próbki,  opisy  lub  fotografie  produktów,  które  mają  zostać  dostarczone,  których  autentyczność  musi  zostać

poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się  poświadczaniem zgodności działań  wykonawcy z normami

jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach

europejskich;

inne dokumenty

Deklaracja  zgodności  osadnika gnilnego ze zharmonizowana normą  PN-EN 12566-1 lub PN-EN 12566-4 -  jeżeli

Wykonawca przewiduje zastosowanie wydzielonych osadników gnilnych.

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

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach: Zmiany adresu lub

siedziby Zamawiającego i/lub Wykonawcy, Zmian osób występujących po stronie Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

Zaniechania wykonania części robót - zmiana taka spowoduje zmniejszenie zakresu rzeczowego poprzez ograniczenie liczby

instalowanych oczyszczalni ścieków w stosunku do przewidzianych w kontrakcie/umowie i związanych z tym robót

towarzyszących w przypadku: braku zgody lub rezygnacji właściciela nieruchomości na przeprowadzenie robót budowlanych

lub jeżeli wykonanie tych robót stoi w sprzeczności z interesem osób prywatnych, dla których oczyszczalnia miała być
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wykonana, konieczności zaniechania robót budowlanych z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych lub

innych nieprzewidzianych zdarzeń, np: śmierć właściciela nieruchomości), uniemożliwiających wykonanie przedmiotu

zamówienia objętego niniejszą umową, wystąpienia innych prawnych lub technicznych okoliczności uniemożliwiających w

sposób obiektywny wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejsza umową, Zmiany terminu wykonania zamówienia,

jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak: następstwa działań

administracyjnych, konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie

przewidziano na etapie zawarcia umowy, istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury, wydłużenie okresu gwarancji lub

rękojmi o dowolny okres, Zgody obu Stron, dopuszcza sie możliwość zmiany terminu umownego o czas trwania okoliczności

wpływających na zmianę terminu, w momencie wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności lub działania siły

wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do umowy, tj. wystąpienie tzw. siły wyższej niemożliwej do

przewidzenia i niemożliwej do zapobieżenia, w tym: działanie przyrody, zmiana przepisów prawnych powodująca wydłużenie

terminu realizacji zamówienia, zaburzenia życia zbiorowego, np. zamieszki uliczne, akty wandalizmu, kradzieże itp., przerwy

w dostawie prądu i/lub wody, trwającej ponad 7 dni. Zmiany wartości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmniejszenia

zakresu rzeczowego i związanych z tym robót i czynności. Zmiana wartości wynagrodzenia ryczałtowego będzie oparta o

wartość realizacji jednej PBOŚ, z uwzględnieniem rozdziału w zależności od ilości RLM, wskazaną w formularzu

rozliczeniowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy. Na podstawie tych danych będzie sporządzany aneks do

umowy. Stwierdzenia jakiegokolwiek organu orzekającego, że którekolwiek z postanowień niniejszej umowy są nieważne lub

bezskuteczne, wówczas strony zastąpią nieważne lub nieskuteczne postanowienie innym, ważnym i skutecznym, w sposób w

pełni odzwierciedlający pierwotna wolę Stron. Wykonanie przedmiotu zamówienia przed terminem wskazanym w niniejszej

umowie, Wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy robót, Zmian w zakresie

sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla

Zamawiającego, Działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy

którejkolwiek ze stron, Zmiany zakresu podwykonawstwa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.stoszowice.probip.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Stoszowice, Stoszowice 97,

57-213 Stoszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  08.09.2014 godzina 10:15,

miejsce: Urząd Gminy Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, Sekretariat Urzędu.

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 nieprz yznania

środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej

przez państwa 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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