
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

jo.orzesze.bip.gmina.pl/

Orzesze: Uporz ądkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze -

wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu-

Zawiści

Numer ogłoszenia: 32327 - 2016; data zamieszczenia:  30.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Wieniawskiego 4, 43-180 Orzesze,

woj. śląskie, tel. 032 2213412, faks 032 2215263.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://jo.orzesze.bip.gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie

Orzesze - wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Celem zamówienia jest opracowanie

dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla oczyszczalni ścieków w Orzeszu Zawiści.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę jest pierwszym etapem dla zadania z

zakresu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze W ramach zadania należy zrealizować

następujący zakres prac: - Zaprojektowanie pompowni ścieków surowych z sitem pionowym - Zaprojektowanie

budynku techniczno-socjalnego dla sitopiaskownika, ciągu zlewczego, stacji higienizacji i odwadniania osadu oraz

urządzeń obsługujących bioreaktor, - Zaprojektowanie zbiornika buforowo - uśredniającego, - Zaprojektowanie

reaktora biologicznego, - Zaprojektowanie komory stabilizacji osadu, - Zaprojektowanie instalacji dezodoryzacji

pompowni, sitopiaskownika, płuczki piasku oraz zbiornika buforowego, - Zaprojektowanie instalacji wody

technologicznej w układzie hydroforowym, - Zaprojektowania układu komunikacyjnego zapewniającego

funkcjonalną i łatwą komunikację pomiędzy poszczególnymi obiektami oczyszczalni. Droga dojazdowa do

oczyszczalni powinna być oświetlona. - Prawidłowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszącej: układów
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drogowych, oświetlenia, ogrodzenia, itp. dla projektowanych obiektów oczyszczalni wraz ze zjazdem na DK81

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków

zamówienia..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 71.32.22.00-3, 71.32.31.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w

wysokości 3.500,00 zł Czy chcemy i ile Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)

pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach

ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. , poz.1804

oraz poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 10 8454

1040 2002 0030 5990 0007 Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający

przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia

11.04.2016 roku do godz. 9:00 O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym

terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wadium wnoszone w

pozostałych formach należy złożyć w Kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu ul.

Wieniawskiego 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium zostanie niezwłocznie

zwrócone wszystkim wykonawcom zgodnie z Art.46 PZP.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji - zamawiający nie

dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku W/w. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli
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wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI niniejszej specyfikacji, w przypadku braku

szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w

oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków

nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Posiadania wiedzy i doświadczenia - w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wykaże, że

wykonał w okresie ostatnich trzech 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, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie: tj.:min 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej

obejmującej zaprojektowanie każda min. 1 oczyszczalni ścieków w systemie MBR (Membrane Biological

Reaktor) W/w. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których

mowa punkcie VI niniejszej specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku

udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku

udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty

dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - zamawiający nie dokonuje opisu żadnych

wymagań do tego warunku W/w. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży

dokumenty, o których mowa punkcie VI niniejszej specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu

spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o

spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone

do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W zakresie dysponowania osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą /osobami

posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalnościach: - architektonicznej, - konstrukcyjno -

budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, - inżynieryjnej (drogowej). W/w. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli

wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI niniejszej specyfikacji, w przypadku braku

szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w

oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków

nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
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III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Sytuacji ekonomicznej i finansowej - - posiada środki finansowe lub wykaże zdolność kredytową w

kwocie nie mniejszej niż 100.000,00 zł W/w. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca

złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI niniejszej specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego

opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o

oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w

oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert  albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
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wykluczenia w  oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

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

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

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

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

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

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Skrócenie terminu realizacji zadania - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

Zmiany mogą być dokonywane jedynie w granicach określonych art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień

publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej. 3. Każda ze

stron może wystąpić o zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia

takich zmian wynika z następujących okoliczności niezależnych od Wykonawcy wymagających przedłużenia

terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności ze względu na: - przestoje i opóźnienia zawinione przez

Zamawiającego związane z nieterminowym przekazaniem materiałów przez Zamawiającego, nieterminową
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akceptacją poszczególnych etapów prac Wykonawcy itp. - siłę wyższą, w szczególności wystąpienie klęsk

żywiołowych, epidemii itp. - nieprzewidywalne działania władz państwowych. - wystąpienie okoliczności, których

strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności np. zmiany

obowiązujących przepisów, opóźnień wynikłych z nieterminowych uzgodnień i opinii itp. 4. W przypadkach zmian

terminu realizacji okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 5. W

przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy zmianie ulegają również pośrednie terminy przekazania

Zamawiającemu opracowania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://jo.orzesze.bip.gmina.pl/

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Orzeszu ul. Wieniawskiego 4, 43-180 Orzesze lub za zaliczeniem pocztowym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  11.04.2016

godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu ul. Wieniawskiego 4, 43-180

Orzesze biuro administracji.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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

Europejskiej:  Planowane jest ubieganie się o dofinansowanie zadań z zakresu Uporządkowania gospodarki

ściekowej w Gminie Orzesze w RPO WSL 2014-2020..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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