OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA BUDOWE KANALIZCJI SNITARNEJ W
SAMBORSKU

NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Spółka Z O.O. tel.
67 2662809,



Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeciuk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu
budowlanego kanalizacji sanitarnej w Samborsku
Inwestycja realizowana ze wsparciem WFOŚiGW

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1Przedmiot
zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków w miejscowości Samborsko wraz
kolektorem tłocznym do miejscowości Jastrowie ( wcinka do istniejącego kolektora w
Jastrowiu – połączenie z istniejącą kanalizacją sanitarną w miejscowości Jastrowie przy ul.
Roosevelta . W zakres zamówienie wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich
i przedmiaru robót
1.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.1.1 uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do
uzyskania pozwolenia na budowę w tym między innymi:
a) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
b) pozwoleń wodno-prawnych;
c) opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym
w Złotowie - opracowanie map do celów projektowych;

d) zgód właścicieli nieruchomości na realizację planowanego przedsięwzięcia
w formie oświadczeń po uprzednim ustaleniu przebiegu sieci i przykanlika na mapie;
e) oryginałów oświadczeń właścicieli nieruchomości w zakresie udostępniania nieruchomości
na cele budowy sieci z przykanalikami, na podstawie których Burmistrz Gminy i Miasta
Jastrowie złoży oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane, zgodnie z art.33 ust.2 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
f) badanie geotechniczne;
g) zezwolenia od poszczególnych zarządców dróg publicznych na lokalizację w pasie
drogowym urządzenia niezwiązanego z drogą.
1.1.2 wykonanie:
a) projektu budowlanego -5 egz.;
b) projektu wykonawczego -5 egz.;
c) szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót -2 egz.;
d) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -2 egz.;
e) kosztorysu inwestorskiego -2 egz.;
f) przedmiaru robót -2 egz.;
g) wersji elektronicznej : całość dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu w formie
elektronicznej na nośniku elektronicznym w pliku nie przekraczających 5MB, wersja cyfrowa
musi zawierać te same elementy co dokumentacja w formie papierowej. Rysunki, uzgodnienia
i inne dokumenty należy zapisać w formacie pdf.
WYKONAWCA WYKONA PROJEKT W OPARCIU O KONCEPCJE OKRESLONĄ
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
1.2. opracowanie wyjaśnień w zakresie dokumentacji projektowej
w związku z zadawanymi pytaniami przez Wykonawców na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz na etapie realizacji inwestycji będącej przedmiotem
opracowania dokumentacji projektowej;
1.3. wydanie na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii na temat parametrów materiałów
lub urządzeń równoważnych zaproponowanych przez Wykonawców robot budowlanych
będących przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej - na etapie analizy złożonych
przez nich ofert;
1.4. aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w przypadku dezaktualizacji wskaźników, w
oparciu o które sporządzono kosztorys;
1.5. przeniesienie majątkowych praw autorskich wykonanej dokumentacji na Zamawiającego
na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji, wytwarzanie każdą możliwą techniką, w
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
wykonywania odbitek, itp.;
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenia;
c) wykorzystania w całości lub części do realizacji inwestycji;
d) publicznego rozpowszechniania, w szczególności udostępniania w sposób, który umożliwia
każdemu dostęp do dokumentacji w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności
elektroniczne udostępnianie na żądanie;.
e) publicznego rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnianie, w szczególności na
ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na
nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy,
broszury, a także wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w każdej
możliwej formie urzeczywistniania (w tym także w postaci makiet);
f) na innych nie wymienionych polach eksploatacji w zależności od zaistniałych potrzeb.

2. Wytyczne techniczno - organizacyjno - prawne do realizacji zamówienia:
a) sieć kanalizacji sanitarnej około 7000 mb
b) pompowanie sieciowe wg wyliczenia projektanta z zasilaniem energetycznym;
c) sprawdzenie przepompowni zlokalizowanej w miejscowości Jastrowie w zakresie
dostosowania do zwiększonej ilości ścieków;
d) projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy doprowadzić do istniejącej sieci przy ul
Roosevelta w Jastrowiu
e) średnice projektowanej kanalizacji zastosowane materiały, metodę posadowienia
kanalizacji (przewiert, wykopy) oraz wszelkie inne uzgodnienia należy konsultować na etapie
projektowania z Zamawiającym;
f) przed przystąpieniem do projektowania Zamawiający oczekuje przedłożenia przez
Wykonawcę do zatwierdzenia ogólnej koncepcji odbiory ścieków z nieruchomości
(kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej);
g) całość dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie
Powiatowym w Złotowie składa projektant;
h) opracowania dokumentacji w sposób umożliwiający przeprowadzenie procedury udzielenia
zamówienia publicznego Wykonawcy robót budowlanych inwestycji realizowanej w oparciu
o przedmiotową dokumentację, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych, a w szczególności zgodnie z art. 29 przedmiotowej ustawy tj. dokumentacja
projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, rodzajów materiałów i innych
warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję;
i) całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 .09. 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno - użytkowego oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowym oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno - użytkowym
j) Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji
przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych
z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji
lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.20.00 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
.

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.09.2014

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
2000 zł na konto Bank BS Jastrowie nr 35 8935 0009 0000 1616 2000 0020 z
dopiskiem: „Wadium w przetargu na wykonanie projektu budowlanego
kanalizacji sanitarnej w Samborsku

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW



III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o



na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
złożonego przez Wykonawcę w trybie art. 22 ust 1

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o



na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
złożonego przez Wykonawcę w trybie art. 22 ust 1 oraz podstawie wykazu
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych usług,
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
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, . Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia
warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykaże minimum jedną
usług polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej swoim
przedmiotem wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącym budowy sieci
kanalizacji sanitarnych o długości min. 2,5 km (w tym: kanalizacji tłocznej,
grawitacyjnej, pompowni ścieków) . Podstawą do dokonania przez
Zamawiającego oceny spełnia niania tego warunku będzie dokument złożony
przez Wykonawcę - Wykaz zrealizowanych usług należy złożyć zgodnie z
Załącznikiem nr 2 SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o



na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
złożonego przez Wykonawcę w trybie art. 22 ust 1

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
złożonego przez Wykonawcę w trybie art. 22 ust 1 oraz na podstawie poprzez
wykazanie osób, które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia ..
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na podstawie dokumentu wykazu osób do realizacji zamówienia, przy czym uzna, że Wykonawca

spełnia ten warunek jeżeli wykaże się dysponowaniem minimum jedną osobą
posiadająca uprawnienia do projektowania w branży instalacji sanitarnych bez
ograniczeń
Podstawą do dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania tego warunku
będzie dokument złożony przez Wykonawcę - Wykaz osób do realizacji
zamówienia- zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 SIWZ.



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
złożonego przez Wykonawcę w trybie art. 22 ust 1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których zostały wykonane usługi



określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach
lub
usługach
niewykonanych
lub
wykonanych
nienależycie

wykaz potwierdzający realizację minimum jednej usługi polegającej na wykonaniu
dokumentacji projektowej obejmującej swoim przedmiotem wykonanie
dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnych o długości min. 2,5
km (w tym: kanalizacji tłocznej, grawitacyjnej, pompowni ścieków)



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

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



oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



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

III.4.3) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej



lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku:
Zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, tj:
wydłużenia terminu realizacji spowodowanego opóźnieniami w uzyskaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnień, których pozyskanie następuje
w terminie niezależnym od wykonawcy
istotnej zmiany przepisów regulujących wykonanie prac projektowych stanowiących
przedmiot umowy;
Wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian obowiązujących przepisów, jeżeli
zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
Zaistnienia w umowie omyłki rachunkowej bądź pisarskiej w zakresie dotyczącym
poprawienia omyłki.
W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień
umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem
o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę.
Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na
ich wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zeciuk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem . ZECIUK
SP ZOO ul. Wojska Polskiego 29 64-915 Jastrowie

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 22.05.2014 godzina 10:00, miejsce: ZECIUK SP Z O.O w Jastrowiu UL. Wojska
Polskiego 29 64-915 Jastrowie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2014 o godz 10.00 w
siedzibie zamawiającego sal narad

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).

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

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

