Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeżeli dotyczy): https://app.box.com/s/x2frjbaxxgk67icy9h5fp282hrhzpb16
www.https://app.box.com/s/x2frjbaxxgk67icy9h5fp282hrhzpb16

Ogłoszenie nr 51769 - 2017 z dnia 2017-03-27 r.
Parczew: Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Parczew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zdanie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej
na terenie aglomeracji Parczew
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe
prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., krajowy numer
identyfikacyjny 03009414700000, ul. ul. Piwonia 73, 21200 Parczew, woj. lubelskie,
państwo Polska, tel. 083 3551268, e-mail biuro@zukparczew.pl; szafran@zukparczew.pl,
faks 083 3551268.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zukparczew.pl/joomlaPE/
component/option,com_wrapper/Itemid,96/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
tak
https://app.box.com/s/x2frjbaxxgk67icy9h5fp282hrhzpb16
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
nie
https://app.box.com/s/x2frjbaxxgk67icy9h5fp282hrhzpb16
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:

osobiscie lub za pomocą operatora pocztowego,w formie pisemnej
Adres:
Zakład Usług Komunalnych ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew pok. nr 13 sekretariat
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oczyszczalni
ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parczew
Numer referencyjny: I-ZP.271.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części maksymalnej liczby części 2
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiot zamówienia jest : „Modernizacji oczyszczalni
ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parczew” - Budowa mechanicznobiologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności 15 700 RLM, o przepływie pionowym z
dwoma reaktorami o kubaturze 2853m3 każdy w zakresie m.in:- część I zamówienia Budowy:
1.Budowa budynku technicznego – pow. zabudowy 149,40m2, kubatura V-978,0m3. 2.
Budowa dwóch reaktorów biologicznych - pow. zabudowy 2x423,0m2=846,0m2, kubatura
V-2x2835m3= 5670,0m3. 3. Budowa punktu zlewny ścieków dowożonych (budynek stacji
FEK_PAK i taca najazdowa dla wozu asenizacyjnego. Budynek -pow. zabudowy 16,50m2,
kubatura V-49,50m3. Taca najazdowa - pow. zabudowy. 66,00m2. 4. Budowa budynku
transportera osadu odwodnionego pow. zabudowy 110,50m2, kubatura V-942,00m3. 5.
Budowa fundament pod silos na wapno 6. Budowa wiaty na osad odwodniony pow.
zabudowy 265,0m2, kubatura V-1440,0m3. 7. Budowa budynku krat na pompowni ścieków
surowych z częścią przyległą na transport skratek - pow. zabudowy 77,50m2, kubatura V335,0m3. 8. Budowa studni pomiarowej ścieków oczyszczonych 9. Budowa komory zbiorczej
osadu Przebudowy: 10. Studnia wody technologicznej( przebudowa w zakresie budowlanym i
technologicznym (zmiana funkcji) technologicznej): 11. Pompownia ścieków surowych
(wprowadzenie funkcji oddzielania skratek) – pow. zabudowy 154,0m2, kubatura V1302,0m3. 12.Zbiornik ścieków dowożonych (wydziela się komorę uśredniającą ścieków

dowożonych i komorę zagęszczacza osadu) - pow. zabudowy 28,30m2, kubatura V127,50m3. 13. Budynek stacji odwadniania (likwidacja funkcji odbioru ścieków dowożonych
i mechanicznego oddzielania skratek) – pow. zabudowy 173,50m2, kubatura V-1240,0m3. 14.
Budynek biurowo-socjalny (wykończenie budynku z korektą przeznaczenia i wielkości
pomieszczeń do aktualnych potrzeb i planów użytkownika) - pow. zabudowy 338,0m2,
kubatura V-3050,0m3. 15. Budynek stacji dmuchaw (przeznacza się na garaż sprzętu
eksploatacyjnego)- pow. zab. 130,40m2, kubatura V-835,00m3. 16.Komory osadu czynnego
(przeznacza na zbiornik retencyjny wód deszczowych) Rozbiórki: 17.Budynek pompowni –
część nadziemna socjalna 18. Kontener dyspozytora (biurowy) 19.Komora uspokojenia”
20.Piaskownik 21. koryto pomiarowe 22. komory defosfotacji chemicznej 23. osadnik
końcowy 24. pompownia recyrkulatu. oraz 25 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
pompownią ścieków:-część II zamówienia -kanału grawitacyjnego Ø 0,20m z rur PVC-U na
odcinku S1 – Sr o dł. L=61,5m i S4 – S13 o dł. L=86,5mrazem L=148,0m –przepompowni
ścieków PS. –przewodu tłocznego z rur PE100 RC Ø75/4,5mm SDR 17 typ 3 o długości
L=32,5m –przewodu tłocznego z rur PE100 RC Ø75/4,5mm SDR 17 typ 1 o długości
L=40,5m –studzienki rozprężnej Sr z tworzywa-1 szt. –studzienki niewłazowej S1 z
tworzywa -1 szt. –studzienek niewłazowych S2 ÷ S13 z tworzywa -12 szt. Zamówienie
obejmuje również serwis wszystkich urządzeń oraz wykonywanie wszelkich przeglądów
technicznych wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych w okresie udzielonej gwarancji
na przedmiot zmówienia tj. modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji
sanitarnej. Szczegółowy zakres prac znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej
załącznik nr 7 do niniejszego SIWZ obejmującej: projekt budowlano –wykonawczy
przebudowy oczyszczalni ścieków w Parczewie wraz z projektem budowlano wykonawczym
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w części ul. 11-go Listopada w Parczewie, projekt
technologiczny oczyszczalni ścieków, STWiOR oraz przedmiarami robót i elementami
wyposażenia. Uwaga: Roboty budowlane będą odbywały się na czynnym obiekcie. Po stronie
wykonawcy leży obowiązek takiej organizacji by zapewnić możliwość wykonywania przez
pracowników Zamawiającego czynności związanych z bieżącą obsługą istniejących urządzeń.
Wszelkie niezbędne koszty wykonania niezbędnych obejść, przepinek, tymczasowych robót,
pompowań itp. leżą po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia
kosztów zużycia wody i energii elektryczne oraz innych mediów oraz ich opomiarowania.
Sposób rozliczenia zostanie uzgodniony podczas przekazania placu budowy VII. Opis w
zakresie równoważność: 1.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych
w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i
urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów
nie gorszych niż określonych w dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji Zamawiający
wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub
urządzeń oraz przedłożenia listy referencyjnej z obiektami, gdzie wbudowane zostały
zaproponowane zamienniki. Na trzy dni przed podpisaniem umowy Wykonawca przedkłada
Zamawiającemu zestawienie oferowanych urządzeń z podaniem nazwy urządzenia oraz
dołącza stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych
równoważnych materiałów i urządzeń. W przypadku wątpliwości Zamawiający może raz
zwrócić się do oferenta o wyjaśnienia. Oferent w terminie 3 dni składa wyjaśnienia do
złożonej pod rygorem odrzucenia oferty jako nie zgodniej z SIWZ i zatrzymania wadium.
Zestawienie proponowanych urządzeń stanowi załącznik nr 12a do SIWZ. 2.Podane
urządzenia technologiczne dobrano na bazie doświadczeń projektanta. Projektant

opracowujący załączoną do SIWZ dokumentację gwarantuje przy zainstalowaniu
zaproponowanych urządzeń oraz rozwiązań prawidłową pracę oczyszczalni ścieków. Dla
dobranych urządzeń i rozwiązań dostosowano gabaryty projektowanych pomieszczeń oraz
przestrzeń na ich montaż w komorach zbiorników. 3. Wykonawca proponując urządzenia lub
rozwiązania równoważne zobowiązany będzie w ramach realizacji umowy opracować projekt
zamienny z podaniem typów proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych,
załączeniem ich kart katalogowych oraz z wrysowaniem proponowanych urządzeń
równoważnych na rysunkach technologicznych. 4. Ocena możliwości zastosowania
proponowanego urządzenia lub rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego
urządzenia minimum analizę; • parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub
rozwiązań równoważnych, • zgodność parametrów technologicznych proponowanych
urządzeń lub rozwiązań równoważnych z pozostałymi zaprojektowanymi urządzeniami lub
rozwiązaniami technologicznymi oraz zaprojektowanymi instalacjami technologicznymi, •
gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych urządzeń równoważnych
w stosunku do gabarytów zaprojektowanych pomieszczeń oraz przestrzeni na ich montaż w
komorach zbiorników, w tym możliwość ich montażu, demontażu i podejść do czynności
obsługowych i serwisowych, szerokości przejść dla pracowników obsługi, wielkości otworów
drzwiowych, włazów technologicznych itp., • rozwiązań materiałowych, • podejść i połączeń
z instalacjami technologicznymi, • ciężaru urządzeń, sprawdzenia obliczeń wytrzymałości
stropów, udźwigu urządzeń do czynności obsługowych itp., • innych informacji
potwierdzających równoważność proponowanego urządzenia lub rozwiązania. 5. W
przypadku wystąpienia niezgodności z uzyskanymi na etapie prac projektowych
uzgodnieniami, uzyskanymi decyzjami lub w przypadku konieczności zmian konstrukcyjnych
obiektów budowlanych naruszających warunki pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków
Wykonawca, po uzyskaniu opinii Projektanta o konieczności uzyskania nowego Pozwolenia
na budowę ze względu na zmiany istotne i akceptacji przez autora projektu, Wykonawca
winien uzyskać nowe pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków, co nie może wpłynąć na
czas realizacji zamówienia. Wszystkie dodatkowe prace związane z przeprojektowaniem
oczyszczalni ścieków będą ponoszone na koszt Wykonawcy. 6. Wykonawca dobierając inne
materiały lub urządzenia lub rozwiązania równoważne do zaproponowanych w dokumentacji
projektowej bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe działanie oczyszczalni ścieków
(określone w warunkach gwarancji) jak i wymagany stopień oczyszczenia ścieków podany w
dokumentacji projektowej. 7. Nie dopuszcza się wykonania obiektu budowlanego oraz
stosowania dostaw urządzeń materiałów itp. jako prototypy, seria próbna, lub jako produkcja
jednostkowa. VIII. Wymagania dodatkowe: a)wszystkie materiały użyte do realizacji
zamówienia muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne i
pozwolenia i być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie unormowaniami prawnymi, a w
szczególności Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.
2014 poz. 883.). b)realizacja zamówienia musi być prowadzona zgodnie z wymaganiami w
tym zakresie wynikającymi z obowiązujących uregulowań oraz zasadami wiedzy technicznej.
c)wszelkie nazwy własne bądź marki użyte w dokumentacji przetargowej Zamawiający
wykorzystuje wyłącznie jako opis oczekiwań co do tego przedmiotu. Zamawiający nie
wskazuje konkretnego producenta. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. Udowodnienie
równoważności leży po stronie Oferenta, zgodnie z art.30 ust.4-5 ustawy Pzp. d)w przypadku
wystąpienia rozbieżności w dokumentach ustala się ważność rozbieżności zawartych w
dokumentach wg. kolejności: dokumentacja projektowa SIWZ przedmiar; Oferent, po
zakończeniu realizacji zadania, przedłoży zamawiającemu dokumentację powykonawczą i
odpowiednie protokoły odbiorów; f)Okres gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia

musi wynosić co najmniej 36 miesięcy, liczonej od dnia odbioru końcowego. g)Oferent nie
może wykorzystać jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w dokumentacji
projektowej. W przypadku, gdy Oferent wykryje takie błędy lub braki niezwłocznie
powiadamia o tym Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia.
h)Nie zgłoszenie błędów, o których mowa w pkt. g) oznacza, że Oferent akceptuje dokonane
przedmiary oraz dokumentację techniczną i składając ofertę zobowiązuje się do osiągnięcia
oczekiwanego przez Zamawiającego efektu realizacji zamówienia publicznego stanowiącego
przedmiot niniejszej dokumentacji. W takiej sytuacji Oferent nie może wnosić żadnych
roszczeń do Zamawiającego z tego tytułu. i)Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie
ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz
obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. j)Przedmiar robót jest
materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji ceny oferty i jest on dołączony do
SIWZ wyłącznie celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty oraz służył będzie do
obliczania wynagrodzenia częściowego (nie częściej niż 1 raz na kwartał). Zamawiający
uznaje, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu
na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach
dokumentacji projektowej. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko
związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia. k)Przed podpisaniem
umowy Wykonawca przedłoży kosztorysy ofertowe. Kosztorysy niezbędne będą do realizacji
rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą. l)Na trzy dni przed podpisaniem umowy
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu zestawienie oferowanych urządzeń z podaniem
nazwy urządzenia. W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych kartę techniczna
danego urządzenia na potwierdzenie równoważności. W przypadku wątpliwości Zamawiający
może raz zwrócić się do oferenta o wyjaśnienia. Oferent w terminie 3 dni składa wyjaśnienia
do złożonej pod rygorem odrzucenia oferty jako nie zgodniej z SIWZ i zatrzymania wadium.
Zestawienie proponowanych urządzeń stanowi załącznik nr 12a do SIWZ.
II.5)
Główny
kod
CPV:
45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45231300-8, 45232410-9, 45252100-9, 45100000-8, 45200000-9,
45300000-0,
45400000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia
:
Wartość
bez
VAT:
Waluta:

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
data zakończenia: 30/11/2018
II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia 1. Terminy realizacji zmówienia

muszą być zgodne zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo finansowym sporządzonym i
przekazanym do akceptacji Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Wymagany termin
końcowy realizacji zamówienia ustala się na dzień 30 listopada 2018 roku. Termin realizacji
zamówienia uznaje się za dochowany, gdy we wskazanym terminie nastąpi zgłoszenie
gotowości do odbioru robót końcowych, a zgłoszenie to będzie potwierdzone przez inspektora
nadzoru lub przez przedstawiciela Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się do
realizacji: - do 31 grudnia 2017r. stanu surowego zamkniętego budynku technicznego
oczyszczalni oraz konstrukcji żelbetowej reaktorów oczyszczalni, - do 31 marca 2018r.
wykończenie/przygotowanie budynku i reaktorów oczyszczalni do montażu urządzeń
technologicznych, - do 30 czerwca 2018r. przepięcie ciągu ścieków do nowej oczyszczalni
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie części 1. - Zamawiający wymaga ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej, na dzień składania oferty, w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 mln zł.brutto
-Zamawiający żąda od Wykonawcy aby przedstawił informacje z banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert na kwotę 4 000 000 zł brutto. - e) sprawozdania
finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest
przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli
podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości,
również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku
wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych
dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres
ostatnich 3 lata obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres,
potwierdzający średnioroczny przychód Wykonawcy powyżej 10 000 000,00zł. W zakresie
części 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22 a pzp
minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne
doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w zakresie części 1- Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich
5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wykonał co najmniej 2 roboty
budowlane polegającej na: budowie, rozbudowie lub przebudowie mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków tj. realizacja kompletnego reaktora (reaktorów)
biologicznego wraz z wyposażeniem technologicznym z zastosowaniem technologii osadu
czynnego w układzie przepływowym, ciągłym z pionowymi osadnikami wtórnymi
oczyszczalni o przepustowości min. Qd,max = 1.000 m3/d oraz wartość robót min. 5 000
000,00 złotych brutto (pierwsza robota). Druga robota bez wymagań w zakresie
przepustowości i wartości robót. w zakresie części 2- Wykonawca musi wykazać, że w ciągu
ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty, wykonał co najmniej 1 robotę
budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej o wartości min. 200 000 zł brutto osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) lub odpowiadające
im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.) a w szczególności osoby posiadające uprawnienia
budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności: w zakresie
części 1: - sanitarnej – kierownik budowy, uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba
musi posiadać uprawnienia co najmniej 10 lat liczone do terminu otwarcia ofert. ogólnobudowlanej – kierownik budowy, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej- min. 10 lat od
dnia uzyskania uprawnień na dzień otwarcia ofert. Osoba musi posiadać uprawnienia co
najmniej 10 lat liczone do terminu otwarcia ofert. - elektro energetycznej - kierownik robót
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Osoba musi posiadać uprawnienia co najmniej 5 lat liczone do terminu otwarcia ofert. drogowej – kierownik robót, uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie w
specjalności drogowej. Osoba musi posiadać uprawnienia co najmniej 2 lata liczone do
terminu otwarcia ofert. - w zakresie części 2: - sanitarnej – kierownik budowy, uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych. Osoba musi posiadać uprawnienia co najmniej 5 lat liczone do terminu
otwarcia ofert. - elektro energetycznej - kierownik robót uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych co najmniej w ograniczonym zakresie. Osoba
musi posiadać uprawnienia co najmniej 2 lata liczone do terminu otwarcia ofert. - drogowej –
kierownik robót, uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie w
specjalności drogowej. Osoba musi posiadać uprawnienia co najmniej 2 lata liczone do
terminu otwarcia ofert.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
nie
Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22 a pzp
minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne
doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
dotyczy części I i części II Na wezwanie zamawiającego, w trakcie badania i oceny ofert, w
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu w postępowaniu. a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składaniem
ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze
strony zamawiającego) oświadczenie zamawiajacemu o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. WYKONAWCY z POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ
6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 b), niniejszego rozdziału, składa
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości oraz nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Dokument o którym mowa w
rozdz. VII. 2b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. 7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 6 ppkt a) niniejszego rozdziału, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
dokument, o którym mowa w pkt 6a) powinien osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 6 ppkt b) niniejszego
rozdziału stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2
do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W zakresie części 1. - Zamawiający
wymaga ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, na dzień składania oferty, w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.
1 mln zł.brutto -Zamawiający żąda od Wykonawcy aby przedstawił informacje z banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert na kwotę 4 000 000 zł brutto. -e) sprawozdania
finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest
przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli
podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości,
również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku

wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych
dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres
ostatnich 3 lata obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres,
potwierdzający średnioroczny przychód Wykonawcy powyżej 10 000 000,00zł. -w zakresie
częsci 2 zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie-wykonwca
składa oświadczenie zgodnie z zał. nr 2
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Cześć 1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wykonał co najmniej 2 roboty
budowlane polegającej na: budowie, rozbudowie lub przebudowie mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków tj. realizacja kompletnego reaktora (reaktorów)
biologicznego wraz z wyposażeniem technologicznym z zastosowaniem technologii osadu
czynnego w układzie przepływowym, ciągłym z pionowymi osadnikami wtórnymi
oczyszczalni o przepustowości min. Qd,max = 1.000 m3/d oraz wartość robót min. 5 000
000,00 złotych brutto (pierwsza robota). Druga robota bez wymagań w zakresie
przepustowości i wartości robót. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5a do SIWZ; Cześć 2.
Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w ostatnich 5 latach przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty, wykonał co najmniej 1 robotę
budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej o wartości min. 200 000 zł brutto . d)
Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Wraz z oświadczeniem na temat wykształcenia i
kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. Wzór wykazu
stanowi załącznik nr 11 do SIWZ Zamawiający uzna za spełnianie powyższego warunku
jeżeli wykonawca będzie Dysponował minimum jedną osobą, która będzie posiadała

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi: w zakresie części 1 w branży: - sanitarnej
–osoba musi posiadać uprawnienia co najmniej 10 lat liczone do terminu otwarcia ofert. ogólnobudowlanej – osoba musi posiadać uprawnienia co najmniej 10 lat liczone do terminu
otwarcia ofert. - elektro energetycznej - Osoba musi posiadać uprawnienia co najmniej 5 lat
liczone do terminu otwarcia ofert. - drogowej – Osoba musi posiadać uprawnienia co
najmniej 2 lata liczone do terminu otwarcia ofert. w zakresie części 2 w branży: - sanitarnej –
Osoba musi posiadać uprawnienia co najmniej 5 lat liczone do terminu otwarcia ofert. elektro energetycznej - Osoba musi posiadać uprawnienia co najmniej 2 lata liczone do
terminu otwarcia ofert. - drogowej – Osoba musi posiadać uprawnienia co najmniej 2 lata
liczone do terminu otwarcia ofert.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiajacy określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w rozdz. IV pkt.1 SIWZ w
tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu( z wyjątkiem obsługi geodezyjnej) Jeżeli
wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu
pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców-wykonawca jest zobowiązany zawrzeć
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz
kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w art.VII- wzoru umowy
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. -Formularz ofertowy k)Przed podpisaniem umowy
Wykonawca przedłoży kosztorysy ofertowe. Kosztorysy niezbędne będą do realizacji
rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą. l)Na trzy dni przed podpisaniem umowy
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu zestawienie oferowanych urządzeń z podaniem
nazwy urządzenia. W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych kartę techniczna
danego urządzenia na potwierdzenie równoważności. W przypadku wątpliwości Zamawiający
może raz zwrócić się do oferenta o wyjaśnienia. Oferent w terminie 3 dni składa wyjaśnienia
do złożonej pod rygorem odrzucenia oferty jako nie zgodniej z SIWZ i zatrzymania wadium.
Zestawienie proponowanych urządzeń stanowi załącznik nr 12a do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości : -w zakresie części 1 – 300
000,00zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych) - w zakresie części 2 – 6 000,00zł. ( słownie: sześć
tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu – przelew na konto
Zamawiającego – BS Parczew 27 8042 0006 0000 0185 2000 0060 (decyduje data wpływu na
konto Zamawiającego); - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158
z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 (z wyłączeniem
formy pieniężnej) należy złożyć w oryginale w Zakładzie Usług Komunalnych, ul. Piwonia
73, 21-200 Parczew pok. Nr 13. (w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do

15:00), natomiast kserokopię przedmiotowego dokumentu należy dołączyć do oferty. 4.
Oferta, która będzie zabezpieczona inną niż wymieniona w pkt. 2 formą wadium zostanie
uznana przez Zamawiającego za nieważną. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż
pieniężna w swej treści powinno określać warunki, których zaistnienie spowoduje powstanie
po stronie wystawiającego gwarancję lub poręczenie obowiązku zapłaty. W postępowaniu o
zamówienie publiczne warunki te zostały określone przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych tj. art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 pkt 1-3 ustawy. Nie ma wymogu ścisłego cytowania
tych przepisów. Określenie warunków może nastąpić poprzez opisanie sytuacji, w których
wystawiający gwarancję lub poręczenie będzie zobowiązany do zapłaty lub odesłanie do
przepisów prawa te warunki określających, czy też nawet w sposób lakoniczny, poprzez
wskazanie, że wystawiający gwarancję lub poręczenie zapłaci na zasadach określonych w
ustawie. Niemniej jednak wskazanie warunków musi być na tyle precyzyjne, aby nie budziło
wątpliwości beneficjenta gwarancji lub poręczenia, co do możliwości zaspokojenia się z
gwarancji lub poręczenia. 6. Termin wniesienia wadium – do godz. 10:00 dnia 14.04.2017 r.
7. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w
oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 8. Zamawiający będzie
stosował zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określone w art. 46 ustawy Prawo
zamówień publicznych. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Cena wykonania zadania
60
Długość oferowanej gwarancji 32
Czas reakcji serwisu
8
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zmiana postanowień umowy może nastąpić w przypadku: 1) uzasadnionego przedłużenia
terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: a) warunków atmosferycznych
uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych
niesprzyjających warunków, b) konieczności realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, c)
sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na
realizację robót. d) zaistnienia siły wyższej; e) przestojów i opóźnień zawinionych przez
Zamawiającego, 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których
uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści
wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację
umowy, 3)zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których
wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, m. in.: -nieujęte
(niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do
celów projektowych; -związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego;
-związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed
przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty
wymagające ochrony konserwatora zabytków; -wynikające z nieprzewidzianych sytuacji
takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia,
uszkodzenia, wymagając naprawy; -zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji
umowy spowodowanych działaniem osób trzecich; -konieczność zrealizowania umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa, 4) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy
organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 5) zmiany formy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy prawo zamówień

publicznych. 6) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
zmianie w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 7) zmiany
dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod
warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie
realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć; 8) zmiany
dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo
budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 9) zmiany
wynagrodzenia w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części
przedmiotu zamówienia oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez strony umowy.
Zmiana wynagrodzenia będzie obliczana w oparciu o iloczyn ilości robót niewykonanych i
cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. 10) zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki
procentowej należnego podatku VAT; 2. Zamawiający przewiduje również możliwość
dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian
postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne z dyspozycją art. 144 ustawy), z tym zastrzeżeniem, iż
zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie będą naruszać naczelnych zasad udzielania
zamówień publicznych, a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania
Wykonawców oraz zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść
oferty. 3. Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej,
określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2)
uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na
wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin
zakończenia wykonania zamówienia, 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania
do wyrażenia takiej zgody. 5. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe lub zamienne wyliczone
będzie w oparciu o obmiar robót dodatkowych i ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego i
a w przypadku ich braku materiały wyliczone będą z cennika sekocenbud za kwartał
poprzedzający wyliczenie a pozostałe składniki, robocizna, sprzęt, narzuty, zysk, zgodne z
kosztorysem ofertowym. W przypadku braku ceny materiału w ofercie zostanie ona przyjęta
na podstawie faktury zakupu Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 1) Oferty są jawne od chwili
ich otwarcia. 2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być
udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp, tj.: m. in.:
nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego
punktu druku Formularza Ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio
oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i
złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić
stosowne odsyłacze.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 14/04/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie
podlegających 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Parczewie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Budowy: 1.Budowa budynku technicznego – pow. zabudowy 149,40m2,
kubatura V-978,0m3. 2. Budowa dwóch reaktorów biologicznych - pow. zabudowy
2x423,0m2=846,0m2, kubatura V-2x2835m3= 5670,0m3. 3. Budowa punktu zlewny ścieków
dowożonych (budynek stacji FEK_PAK i taca najazdowa dla wozu asenizacyjnego. Budynek
-pow. zabudowy 16,50m2, kubatura V-49,50m3. Taca najazdowa - pow. zabudowy. 66,00m2.
4. Budowa budynku transportera osadu odwodnionego pow. zabudowy 110,50m2, kubatura
V-942,00m3. 5. Budowa fundament pod silos na wapno 6. Budowa wiaty na osad
odwodniony pow. zabudowy 265,0m2, kubatura V-1440,0m3. 7. Budowa budynku krat na
pompowni ścieków surowych z częścią przyległą na transport skratek - pow. zabudowy
77,50m2, kubatura V-335,0m3. 8. Budowa studni pomiarowej ścieków oczyszczonych 9.
Budowa komory zbiorczej osadu Przebudowy: 10. Studnia wody
technologicznej( przebudowa w zakresie budowlanym i technologicznym (zmiana funkcji)
technologicznej): 11. Pompownia ścieków surowych (wprowadzenie funkcji oddzielania
skratek) – pow. zabudowy 154,0m2, kubatura V-1302,0m3. 12.Zbiornik ścieków dowożonych

(wydziela się komorę uśredniającą ścieków dowożonych i komorę zagęszczacza osadu) pow. zabudowy 28,30m2, kubatura V-127,50m3. 13. Budynek stacji odwadniania (likwidacja
funkcji odbioru ścieków dowożonych i mechanicznego oddzielania skratek) – pow. zabudowy
173,50m2, kubatura V-1240,0m3. 14. Budynek biurowo-socjalny (wykończenie budynku z
korektą przeznaczenia i wielkości pomieszczeń do aktualnych potrzeb i planów użytkownika)
- pow. zabudowy 338,0m2, kubatura V-3050,0m3. 15. Budynek stacji dmuchaw (przeznacza
się na garaż sprzętu eksploatacyjnego)- pow. zab. 130,40m2, kubatura V-835,00m3.
16.Komory osadu czynnego (przeznacza na zbiornik retencyjny wód deszczowych)
Rozbiórki: 17.Budynek pompowni – część nadziemna socjalna 18. Kontener dyspozytora
(biurowy) 19.Komora uspokojenia” 20.Piaskownik 21. koryto pomiarowe 22. komory
defosfotacji chemicznej 23. osadnik końcowy 24. pompownia recyrkulatu. Szczegółowy
zakres prac znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do
niniejszego SIWZ obejmującej: projekt budowlano –wykonawczy przebudowy oczyszczalni
ścieków w Parczewie wraz z projektem budowlano wykonawczym budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w części ul. 11-go Listopada w Parczewie, projekt technologiczny oczyszczalni
ścieków, STWiOR oraz przedmiarami robót i elementami wyposażenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8, 45000000-7, 45232410-9, 452521009, 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Cena wykonania zadania
60
Długość oferowanej gwarancji
32
Czas reakcji serwisu
8
6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na cały
przedmiot umowy łącznie z dostarczonymi wszystkimi urządzeniami m.in.: komputery,
pompy, szafy sterownicze itp. oraz materiałami eksploatacyjnymi np.: filtry, oleje, itp.
Wykonawca w przypadku nie uzyskania gwarancji od sprzedawcy lub producenta winien
uwzględnić ryzyko naprawy urządzenia włącznie z koniecznością jego wymiany na nowy.
Część nr: 2 Nazwa: Budowa sieci kanalizacyjnej z pompownią ścieków przy ul. 11-go
Listopada w Parczewie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: część II zamówienia -kanału grawitacyjnego Ø 0,20m z rur PVC-U na odcinku
S1 – Sr o dł. L=61,5m i S4 – S13 o dł. L=86,5mrazem L=148,0m –przepompowni ścieków
PS. –przewodu tłocznego z rur PE100 RC Ø75/4,5mm SDR 17 typ 3 o długości L=32,5m –
przewodu tłocznego z rur PE100 RC Ø75/4,5mm SDR 17 typ 1 o długości L=40,5m –
studzienki rozprężnej Sr z tworzywa-1 szt. –studzienki nie włazowej S1 z tworzywa -1 szt. –
studzienek nie włazowych S2 ÷ S13 z tworzywa -12 szt. Zamówienie obejmuje również
serwis wszystkich urządzeń oraz wykonywanie wszelkich przeglądów technicznych wraz z

wymianą materiałów eksploatacyjnych w okresie udzielonej gwarancji na przedmiot
zmówienia tj. modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji sanitarnej.
Szczegółowy zakres prac znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 7
do niniejszego SIWZ obejmującej: projekt budowlano –wykonawczy przebudowy
oczyszczalni ścieków w Parczewie wraz z projektem budowlano wykonawczym budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w części ul. 11-go Listopada w Parczewie, projekt technologiczny
oczyszczalni ścieków, STWiOR oraz przedmiarami robót i elementami wyposażenia. Uwaga:
Roboty budowlane będą odbywały się na czynnym obiekcie. Po stronie wykonawcy leży
obowiązek takiej organizacji by zapewnić możliwość wykonywania przez pracowników
Zamawiającego czynności związanych z bieżącą obsługą istniejących urządzeń. Wszelkie
niezbędne koszty wykonania niezbędnych obejść, przepinek, tymczasowych robót,
pompowań itp. leżą po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia
kosztów zużycia wody i energii elektryczne oraz innych mediów oraz ich opomiarowania.
Sposób rozliczenia zostanie uzgodniony podczas przekazania placu budowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8, 45232410-9, 45100000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Cena wykonania zadania
60
Długość oferowanej gwarancji
32
Czas reakcji serwisu
8
6) INFORMACJE DODATKOWE: zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na cały
przedmiot umowy łącznie z dostarczonymi wszystkimi urządzeniami m.in.: komputery,
pompy, szafy sterownicze itp. oraz materiałami eksploatacyjnymi np.: filtry, oleje, itp.
Wykonawca w przypadku nie uzyskania gwarancji od sprzedawcy lub producenta winien
uwzględnić ryzyko naprawy urządzenia włącznie z koniecznością jego wymiany na nowy.

Prezes
Marek Perliński

