Ogłoszenie nr 510505-N-2017 z dnia 2017-05-18 r.
Gmina Dziemiany: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I
WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KALISZ I RADUŃ WRAZ Z
MODERNIZACJĄ GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W
PAROWEJ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Na realizację części zamówienia została podpisana Umowa nr RPPM.11.03.00-22-0018/16-00
o dofinansowanie Projektu: “Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w
aglomeracji Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowej” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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 %)
0%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
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: Gmina Dziemiany, krajowy numer identyfikacyjny
19167513200000, ul. ul. 8 Marca 3 , 83-425 Dziemiany, woj. pomorskie, państwo Polska,
tel. 586 880 022, e-mail msynak@dziemiany.pl, faks 586 880 128.
Adres strony internetowej (URL): bip.dziemany.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
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
bip.dziemany.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
bip.dziemany.pl
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
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Złożenie ofert w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy w Dziemianach, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany - pokój nr 14 (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: BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KALISZ I RADUŃ WRAZ Z
MODERNIZACJĄ GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PAROWEJ
Numer referencyjny: ZP 8/2017
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
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej
oczyszczalni ścieków w Parowej w systemie„zaprojektuj i wybuduj”, z podziałem na 3 części:
CZĘŚĆ 1 – zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Kalisz. Zgodnie z Programem
funkcjonalno-użytkowym zakłada się wykonanie kanalizacji sanitarnej o długości 7,15 km
oraz sieci wodociągowej o długości 3,4 km. CZĘŚĆ 2 – zaprojektowanie, uzyskanie
wszystkich wymaganych uzgodnień i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w
miejscowości Raduń. Zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym zakłada się wykonanie
kanalizacji sanitarnej o długości 1,65 km oraz sieci wodociągowej o długości 1,2 km. CZĘŚĆ
3 – zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i wykonanie
kompleksowej przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Parowej o
docelowej przepustowości średniej 690 m3/d. Zakres robót, zakupów i dostaw na potrzeby
realizacji części 3 obejmować musi co najmniej następujące działania: 1) Zabudowa
podziemnego zbiornika retencyjnego ścieków dopływających oraz dowożonych wraz z
przebudową istniejącego punktu zlewnego ścieków dowożonych. 2) Modernizacja przebudowa części mechanicznej oczyszczalni, połączona z całkowitą wymianą urządzeń o
przepustowości węzła do istniejącego obciążenia. 3) Rozbudowa układu napowietrzania
ścieków. 4) Modernizacja stopnia biologicznego, połączona z wymianą mieszadeł (2 szt.) w
komorze predenitryfikacji i beztlenowej wielofunkcyjnego reaktora biologicznego oraz
wymianą pomp recyrkulacji osadu w osadnikach wtórnych (2 szt.). 5) Budowa linii
higienizacji osadu odwodnionego obejmującej magazyn wapna (silos zewnętrzny), transport i
komorę higienizacji-wapnowania osadu odwodnionego. 6) Dostosowanie systemu
elektroenergetycznego oczyszczalni oraz zabudowa nowego awaryjnego agregatu
prądotwórczego w obudowie zewnętrznej. 7) Zabudowa układu biofiltracji powietrza
odlotowego z węzła mechanicznego oczyszczania ścieków i obróbki skratek oraz zbiornika
retencyjnego ścieków dowożonych. 8) Modernizację układu komunikacyjnego oczyszczalni
poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na istniejącej drodze
dojazdowej do oczyszczalni. 9) Przeprowadzenie kompleksowego remontu budynku
technicznego. 10) Demontaż istniejącej bramy rozwieranej i dostawę i montaż przesuwnej
bramy wjazdowej sterowanej zdalnie radiowo. 11) Zakup i dostawę przenośnego miernika
wieloparametrowego do pomiaru pH, mV (konduktywność), redox, tlenu rozpuszczonego. 12)
Zakup i dostawę zestawu minilaboratyjnego do oznaczania parametrów zanieczyszczeń w
ściekach w zakresie: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny i fosfor. II. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmująca: 1) Program
funkcjonalno-użytkowy przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości
Kalisz, gm. Dziemiany 2) Program funkcjonalno-użytkowy przedsięwzięcia pn.: Budowa
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kalisz, gm. Dziemiany 3) Program
funkcjonalno-użytkowy przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości
Raduń, gm. Dziemiany 4) Program funkcjonalno-użytkowy przedsięwzięcia pn.: Budowa
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Raduń, gm. Dziemiany 5) Program
funkcjonalno-użytkowy przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków w Parowej, gm. Dziemiany. III. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niżej

wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.).: Nadzór nad osobami
realizującymi roboty budowlane oraz podwykonawcami; Współpraca z kierownikiem budowy
podczas realizacji umowy; Kontrola dostaw i stanu materiałów budowlanych; Nadzór nad
prawidłowością i jakością wykonania robót budowlanych; Wykonywanie wszystkich robót
budowlanych na terenie budowy. 1. Zamawiający wymaga, aby, Wykonawca w celu
potwierdzenia spełnienia wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przed
rozpoczęciem robót oraz każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, przedłożył zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych z
pracownikami potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres
realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie
Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i
należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być
przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 3. Nieprzedłożenie przez
Wykonawcę zanonimizowanych kopi umów o pracę o których mowa w ust. III. 1. zawartych
przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których
mowa w ust. III. w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. III.1. będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w umowie, a
także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę
z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
Pracy, umową cywilnoprawną. IV. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach wskazano
znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy przyjąć, iż to są
wskazania przykładowe. Zamawiający dopuszcza proponowanie innych materiałów i
urządzeń, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z zapisami
SIWZ i załącznikami oraz są one zgodne z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewnią
uzyskanie parametrów technologicznych i jakościowych oraz standardu wykonania nie
gorszych od założonych w dokumentacji technicznej, a także nie będą powodować: istotnych
zmian konstrukcyjnych, przyjętej technologii, pogorszenia jakości oraz zmian w wydanych
postanowieniach, decyzjach, uzgodnieniach i pozwoleniach. W miejscu gdzie Zamawiający
dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dodaje wyrazy „lub
równoważne” oraz dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. V. Wykonawca
zobowiązany jest do zapoznania się z terenem przeznaczonym pod realizację przebiegu całej
inwestycji, celem rzetelnej wyceny przedsięwzięcia. VI. Przedmiot zamówienia należy
realizować w sposób uwzględniający wymagania w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
45231300-8
45252100-9
45252200-0

45232460-4
45232440-8
45232410-9
45232152-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
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
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
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:
lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-07-31 00:00:00
II.9) Informacje dodatkowe:
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 precyzuje niniejszego warunku udziału w
postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub
finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest: a)
dla części 1 nie mniejsza niż 3 000 000,00 zł. (słownie: trzy miliony złotych), b) dla części 2
nie mniejsza niż 500 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych), c) dla części 3 nie mniejsza
niż 500 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu spełnienia warunków dotyczących potwierdzenia zdolności
technicznej lub zawodowej pozwalającej na realizację zamówienia wykonawca winien
przedstawić; 1.3.1 Wykaz osób: o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy,
którzy dysponują, lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia iskierują do
jego realizacji: 1.3.1.1 przynajmniej jedną osobę posiadającą ważne uprawnienia budowlane

do: a) projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych z co najmniej pięcioletnim doświadczenie - dotyczy 1, 2 i 3 części
zamówienia, b) kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z co najmniej pięcioletnim doświadczenie w
kierowaniu ww robotami - dotyczy 1, 2 i 3 części zamówienia, c) projektowania w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej pięcioletnim doświadczenie - dotyczy 3
części zamówienia, d) kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej z co najmniej pięcioletnim doświadczenie w kierowaniu ww robotami - dotyczy 3
części zamówienia, e) projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej pięcioletnim doświadczenie dotyczy 3 części zamówienia, f) kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z co
najmniej pięcioletnim doświadczenie w kierowaniu ww robotami - dotyczy 3 części
zamówienia, g) projektowania w specjalności drogowej z co najmniej pięcioletnim
doświadczenie - dotyczy 3 części zamówienia, h) kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej z co najmniej pięcioletnim doświadczenie w kierowaniu ww robotami dotyczy 3 części zamówienia. Powyższe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.). Zamawiający, określając wymogi w zakresie
posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2008 r., Nr 63, poz. 394) 1.3.2 wykaz robót budowlanych: 1.3.2.1. o udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończyli minimum 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu: a) budowy sieci
kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda (dot. części 1
zamówienia), b) budowy sieci kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00
zł brutto każda (dot. części 2 zamówienia). c) budowy / przebudowy lub modernizacji
oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda (dot. części 3
zamówienia)
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:
Tak
Informacje dodatkowe:
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:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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:
1) odpis 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 Pzp; 2)
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; 3) 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; 4)
oświadczenia wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716); Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1)-4) składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) 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, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 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 a)-b), zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 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. Przepis ust. 2 stosuje
się.
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:
Wykonawca winien wykazać się posiadaniem dokumentów: 1) potwierdzających, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego. 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 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, 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; 3) 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.
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
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 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. 2) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do
oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
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. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych części zamówienia w
wysokości : a) dla części 1 zamówienia: 50 000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych), b) dla
części 2 zamówienia: 20 000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych), c) dla części 3 zamówienia:
15 000,00 zł. (piętnaście tysięcy złotych).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
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:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
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 (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
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:
Czas trwania:
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
Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Gwarancja i rękojmia 40
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
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
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:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji
prac, w szczególności w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp, a ponadto w
przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik
nr 6)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2017-06-05 , 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
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 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: Tak
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 Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i budowa
Część
1 Nazwa:
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Kalisz
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej w miejscowości Kalisz – zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych
uzgodnień i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Kalisz.
Zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym zakłada się wykonanie kanalizacji sanitarnej
o długości 7,15 km oraz sieci wodociągowej o długości 3,4 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71320000-7, 45231300-8, 45232460-4,
45232440-8, 45232410-9, 45232152-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60
Gwarancja i rękojmia 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i budowa
Część
2 Nazwa:
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Raduń
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i

wodociągowej w miejscowości Raduń w systemie „zaprojektuj i wybuduj”: CZĘŚĆ 2 –
zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Raduń. Zgodnie z Programem funkcjonalnoużytkowym zakłada się wykonanie kanalizacji sanitarnej o długości 1,65 km oraz sieci
wodociągowej o długości 1,2 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71320000-7, 45231300-8, 45232460-4,
45232440-8, 45232410-9, 45232152-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60
Gwarancja i rękojmia 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i
Część
3 Nazwa: wykonanie kompleksowej przebudowy i rozbudowy istniejącej
nr:
oczyszczalni ścieków w Parowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Przedmiotem zamówienia jest modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w
Parowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”: CZĘŚĆ 3 – zaprojektowanie, uzyskanie
wszystkich wymaganych uzgodnień i wykonanie kompleksowej przebudowy i rozbudowy
istniejącej oczyszczalni ścieków w Parowej o docelowej przepustowości średniej 690 m3/d.
Zakres robót, zakupów i dostaw na potrzeby realizacji części 3 obejmować musi co najmniej
następujące działania: 1) Zabudowa podziemnego zbiornika retencyjnego ścieków
dopływających oraz dowożonych wraz z przebudową istniejącego punktu zlewnego ścieków
dowożonych. 2) Modernizacja - przebudowa części mechanicznej oczyszczalni, połączona z
całkowitą wymianą urządzeń o przepustowości węzła do istniejącego obciążenia. 3)
Rozbudowa układu napowietrzania ścieków. 4) Modernizacja stopnia biologicznego,
połączona z wymianą mieszadeł (2 szt.) w komorze predenitryfikacji i beztlenowej
wielofunkcyjnego reaktora biologicznego oraz wymianą pomp recyrkulacji osadu w
osadnikach wtórnych (2 szt.). 5) Budowa linii higienizacji osadu odwodnionego obejmującej
magazyn wapna (silos zewnętrzny), transport i komorę higienizacji-wapnowania osadu
odwodnionego. 6) Dostosowanie systemu elektroenergetycznego oczyszczalni oraz zabudowa
nowego awaryjnego agregatu prądotwórczego w obudowie zewnętrznej. 7) Zabudowa układu
biofiltracji powietrza odlotowego z węzła mechanicznego oczyszczania ścieków i obróbki

skratek oraz zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych. 8) Modernizację układu
komunikacyjnego oczyszczalni poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z
podbudową na istniejącej drodze dojazdowej do oczyszczalni. 9) Przeprowadzenie
kompleksowego remontu budynku technicznego. 10) Demontaż istniejącej bramy rozwieranej
i dostawę i montaż przesuwnej bramy wjazdowej sterowanej zdalnie radiowo. 11) Zakup i
dostawę przenośnego miernika wieloparametrowego do pomiaru pH, mV (konduktywność),
redox, tlenu rozpuszczonego. 12) Zakup i dostawę zestawu minilaboratyjnego do oznaczania
parametrów zanieczyszczeń w ściekach w zakresie:BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot
ogólny i fosfor.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71320000-7, 45252100-9, 45252200-0,
45232460-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60
Gwarancja i rękojmia 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wójt Gminy Dziemiany
/-/
Leszek Pobłocki

