
Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.drawno.pl

Drawno: Przebudowa w a osadowego na oczyszczalni cieków w
Drawnie

Numer og oszenia: 112370 - 2015; data zamieszczenia: 13.05.2015
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalny Zak ad Us ugowo-Handlowy , ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno, woj.

zachodniopomorskie, tel. 95 7682201, faks 95 76882201.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Inny: Komunalny Zak ad Us ugowo Handlowy Spó ka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Przebudowa w a osadowego na oczyszczalni

cieków w Drawnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

Przebudowa w a osadowego na oczyszczalni cieków w Drawnie w zakresie: 1 Budynek prasy - budynek

parterowy o wys. pomieszczenia H = 3,0 m, powierzchnia u ytkowa 28,02 m2, powierzchnia zabudowy 33,40 m2,

kubatura 83,56 m3, bry a prostok tna o dachu dwuspadowym, instalacje elektryczne, wentylacji, wod.-kan.,

osadu i polielektrolitu, 2 Stacja odwadniania osadu sk adaj ca si  z: - prasa ta mowa, przepustowo  max. 6 m3

h - zespó  przygotowania i dozowania elektrolitu - pompa osadu - spr arka powietrza, pojemno  zbiornika 24 l,

7 bar, - zespó  odzysku wody p ucz cej, - przeno nik limakowy osadu odwodnionego, d ugo  5 m -

przep ywomierz elektromagnetyczny DN 50 - szafa zasilaj co - steruj ca, - szafa steruj ca zespo em

polielektrolitu, 3 Linia higienizacji osadu sk adaj ca si  z: - fundament o wymiarach 210 x 210 x 20 cm - silos na

wapno V = 5,0 m3 z osprz tem - dozownik limakowy transportuj cy wapno - szafa steruj ca lini  higienizacji 4

Plac odbioru osadu - teren utwardzony betonem - 21,0 m2 5 Przepompownia osadu, zbiornik z polimerobetonu fi

1200, H = 3150, pompy zatapialne z rozdrabniaczem z osprz tem i orurowaniem ze stali kwasoodpornej,

zagospodarowaniem terenu i instalacj  elektryczn  i AKP oraz szaf  sterowniczo - zasilaj  6 Ruroci g

grawitacyjny osadu z rur PVC, klasy S, SDR 34, SN 8 ze ciank  lit r. 160 mm, L = 10,5 m 7 Ruroci g t oczny

osadu dn 63 x 3,8 mm, PE 100, SDR 17, L = 12,0 m 8 Zewn trzna instalacja kanalizacji z rur PVC, klasy S, SDR

34, SN 8 ze ciank  lit r. 110 mm, L = 8,0 m 9 Zewn trzna instalacja wodoci gowa dn 32 x 2,0 PE 100, SDR
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17, L = 41,0 m 10 Linia zasilaj ca przepompowni  osadu YKY 5 x 4 mm2, L = 21,5 m 11 Linia zasilaj ca stacj

odwadniania osadu YKY 5 x 10 mm2, L = 31,5 m 12 Wymiana pomp recyrkulacji osadu typ 125 COK Q = 48

m3/h, Hp = 1,5 m, P = 0,8 kW na pompy nowej generacji - 4 kpl. 13 Nowa przyczepa do wywozu osadu rok prod.

2014 lub 2015 r. przeznaczona do przetransportowania odwodnionego osadu z miejsca za adunku na

oczyszczalni . Minimalne warunki techniczne: adowno  do 4,5 t, masa w asna do 2500 kg, zawieszenie

dwuosiowe, resory paraboliczne, otwierana mechanicznie i niezale nie tylna burta, opró nianie przyczepy poprzez

wywrot do ty u, system wywrotu: trójstronny, k t wywrotu do 50 stopni. Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia

znajduje si  w dokumentacji projektowej stanowi cej za cznik do niniejszego SIWZ..

II.1.6) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie: 30.06.2015.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium nale y wnie  w wysoko ci 15 000 z  pi tna cie tysi cy z otych w

terminie do dnia 28.05.2015 r. do godziny 11:00. Decyduje moment wp ywu rodków do zamawiaj cego. 2.

Wadium mo e by  wnoszone: - w pieni dzu - przelewem na konto Zamawiaj cego - gospodarczy Bank

Spó dzielczy w Choszcznie O/Drawno Nr 27835900050031328520000005. - por czeniach bankowych lub

por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo- kredytowej z tym, e por czenie kasy jest zawsze

por czeniem pieni nym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por czeniach udzielanych

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa

nak adaj  obowi zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Zamawiaj cy nie dokonuje opisu sposobu oceny spe niania warunku

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spe niony, je eli wykonawca wyka e, e wykona  nale ycie w okresie

ostatnich pi ciu lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest

krótszy - w tym okresie minimum jedn  robot  budowlan  zbli on  do przedmiotu zamówienia. Za jedn
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robot  budowlan  zbli on  do przedmiotu zamówienia zamawiaj cy uzna budow  lub przebudow

urz dze  kanalizacyjnych obejmuj cych swoim zakresem obiekt w a osadowego o warto ci zadania

nie mniejszej ni  500 000,00 z .

III.3.3) Potencja  techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Zamawiaj cy nie dokonuje opisu sposobu oceny spe niania warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spe niony, je eli wykonawca wyka e, e dysponuje lub b dzie dysponowa

osobami posiadaj cymi uprawnienia do kierowania budowy i robotami budowlanymi w specjalno ci:

-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  kanalizacyjnych; -instalacyjnej w zakresie instalacji i

urz dze  elektroenergetycznych; -konstrukcyjno-budowlanej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Zamawiaj cy nie dokonuje opisu sposobu oceny spe niania warunku

III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ  DOSTARCZY  WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu nale y przed :

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat przed up ywem terminu sk adania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto ci, daty i miejsca wykonania oraz z

za czeniem dowodów dotycz cych najwa niejszych robót, okre laj cych, czy roboty te zosta y wykonane

w sposób nale yty oraz wskazuj cych, czy zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawid owo uko czone;

wykaz osób, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, w szczególno ci odpowiedzialnych za

wiadczenie us ug, kontrol  jako ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, do wiadczenia i wykszta cenia niezb dnych do wykonania zamówienia, a

tak e zakresu wykonywanych przez nie czynno ci, oraz informacj  o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

wiadczenie, e osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, posiadaj  wymagane

uprawnienia, je eli ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie ;

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

przed :

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej,

je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed

up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia

albo sk adania ofert;

aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce, e wykonawca nie

zalega z op acaniem podatków, lub za wiadczenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji

ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków

o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj ce, e wykonawca nie zalega z op acaniem sk adek na

ubezpieczenia zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji

ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków

o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

wykonawca powo uj cy si  przy wykazywaniu spe niania warunków udzia u w post powaniu na zasoby

innych podmiotów, które b  bra y udzia  w realizacji cz ci zamówienia, przedk ada tak e dokumenty

dotycz ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre lonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedk ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania potwierdzaj cy,

e:

nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed

up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia

albo sk adania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne albo e uzyska

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w

ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawiony nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem

terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo

sk adania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si  o zamówienie - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy

przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie

zamówienia albo sk adania ofert;
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III.4.3.2)

za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -

wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do

udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do

udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotycz ce przynale no ci do tej samej grupy kapita owej

lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, e nie nale y do grupy kapita owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. O wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu 2. Oferta cenowa 3. Szczegó owy kosztorys

ofertowy

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: najni sza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si  istotne zmiany postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie  umowy oraz okre lenie warunków zmian

Przewiduje si  mo liwo  zmiany umowy w przypadku, gdy przyczyn niezale nych od stron umowy zajdzie

opó nienie w terminie wykonania okre lonego etapu realizacji przedmiotu zamówienia lub w przypadku, gdy

zostanie dokonana zmiana umowy zawartej przez Zamawiaj cego z Samorz dem Województwa

Zachodniopomorskiego, która b dzie mia a wp yw na realizacj  umowy z Wykonawc . W przypadku wyst pienia

okoliczno ci powoduj cych mo liwo  zmiany umowy i dowiedzenia si  o tym przez dan  stron , zawiadomi ona

pisemnie o tych okoliczno ciach drug  stron  podaj c przyczyn  ch ci dokonania zmian umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.drawno.pl
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Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: Urz d Miejski w Drawnie ul.

Ko cielna 3 73-220 Drawno pok. nr 5.

IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 28.05.2015

godzina 11:00, miejsce: Urz d Miejski w Drawnie ul. Ko cielna 3 73-220 Drawno sekretariat urz du.

IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ce finansowania projektu/programu ze rodków Unii

Europejskiej: Zadanie wspó finansowane ze rodków Unii Europejskiej w ramach dzia ania 321 Podstawowe

us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej obj tego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych zwrotowi

rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA), które mia y by  przeznaczone na sfinansowanie ca ci lub cz ci zamówienia: tak
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