
Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

na terenie Gminy Ryczywół - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa –

nieruchomości poza aglomeracją

OGŁOSZE,IE O ZAMÓWIE,IU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

,azwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014-2020

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

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Ogłoszenie nr 541015-N-2018 z dnia 2018-04-06 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b77bc2...

1 z 20 2018-04-06 09:42



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) ,AZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o., krajowy numer

identyfikacyjny 363266863, ul. Mickiewicza 14 , 64-630 Ryczywół, woj. wielkopolskie, państwo

Polska, tel. +48 517403178, e-mail h.brzezinska@pkryczywol.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): http://pkryczywol.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: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓL,E UDZIELA,IE ZAMÓWIE,IA (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) KOMU,IKACJA:

,ieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
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adresem (URL)

Tak

http://pkryczywol.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://pkryczywol.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:

w formie pisemnej

Adres:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywół

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie
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Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIE,IA

II.1) ,azwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Gminy Ryczywół - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa –

nieruchomości poza aglomeracją

,umer referencyjny: ZS.PN.01.2018

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:

nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

nie dotyczy

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 wykonanie w formule ”zaprojektuj i wybuduj” zadania

inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół –

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa – nieruchomości poza aglomeracją” od etapu

opracowania dokumentacji projektowej do wykonania zaprojektowanych robót budowlanych, zgodnie
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z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, stanowiącym załącznik niniejszego opisu. Przedmiot

zamówienia podzielono na trzy części: Część 1: Zlewnia A – LIPA NOWA: Zakres przedmiotu

zamówienia: 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich

pozwoleń, uzgodnień, sprawdzeń i opinii (w zależności od wymagań, w tym pozwolenia na budowę)

oraz pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego jednostki projektowej nad realizacją zamówienia.

2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. 3. Realizacja

całego zakresu zamówienia wymaga zaprojektowania i wykonania następującego szacunkowego

zakresu: 1) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa w systemie grawitacyjno-tłocznym -

Zlewnia A – LIPA NOWA: - DN 200 - 791 mb; - DN 160 (przyłącza) - 129 mb; - DN 90 (tłoczny) -

403 mb; - przepompownia ścieków – 1 szt, 2) odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji

sanitarnej (droga powiatowa i gminna), 3) montaż systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni

ścieków - projektowanych, 4) wykonanie przyłącza hydrantowego DN100 przy pompowni - 1 szt., 5)

dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy min. 45 kVA. Część 2: Zlewnia B – LIPA AZJA:

Zakres przedmiotu zamówienia: 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z

uzyskaniem wszelkich pozwoleń, uzgodnień, sprawdzeń i opinii (w zależności od wymagań, w tym

pozwolenia na budowę) oraz pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego jednostki projektowej nad

realizacją zamówienia. 2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji

projektowej. 3. Realizacja całego zakresu zamówienia wymaga zaprojektowania i wykonania

następującego szacunkowego zakresu: 1) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa w

systemie grawitacyjno-tłocznym - Zlewnia B – LIPA AZJA: - DN 200 - 463 mb; - DN 160 (przyłącza)

25 mb; - DN 90 (tłoczny) - 250 mb; - przepompownia ścieków – 1 szt, 2) odtworzenie nawierzchni po

budowie kanalizacji sanitarnej (droga gminna), 3) montaż systemu monitoringu i wizualizacji

przepompowni ścieków - projektowanych, 4) wykonanie przyłącza hydrantowego DN100 przy

pompowni - 1 szt. Część 3: Zlewnia C – LIPA kierunek BAGNA: Zakres przedmiotu zamówienia: 1.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń,

uzgodnień, sprawdzeń i opinii (w zależności od wymagań, w tym pozwolenia na budowę) oraz

pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego jednostki projektowej nad realizacją zamówienia. 2.

Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. 3. Realizacja

całego zakresu zamówienia wymaga zaprojektowania i wykonania następującego szacunkowego

zakresu: 1) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa w systemie grawitacyjno-tłocznym -

Zlewnia C – LIPA kierunek BAGNA: - DN 200 - 530 mb; - DN 160 (przyłącza) - 72 mb; - DN 90

(tłoczny) - 233 mb; - przepompownia ścieków – 1 szt. 2) odtworzenie nawierzchni po budowie

kanalizacji sanitarnej (droga gminna), 3) montaż systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni

ścieków - projektowanych, 4) wykonanie przyłącza hydrantowego DN100 przy pompowni - 1 szt.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniu zawarty został w załączonym Programie Funkcjonalno-

Użytkowym.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45231300-8

71000000-8

71300000-1

71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

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: Tak

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: 1. Zamawiający

przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Przedmiotem niniejszych zamówień będą usługi lub roboty budowlane podobne do usług lub robót

wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych). 2. Wielkość /

zakres ww. zamówień nie przekroczy 50 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. 3.

Zamówienia będą mogły zostać udzielone na następujących warunkach: 1) zostaną udzielone w okresie

3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 2) zamówienia muszą być zgodne z przedmiotem

zamówienia podstawowego, 3) zamówienia zostaną udzielone po dokonaniu negocjacji z wykonawcą

na podstawie odrębnie zawartej umowy/zlecenia.
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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:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-04-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (wskazane w ust. 2), gdyż

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.). 2. Rodzaj czynności

niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji

zamówienia w zakresie: robót ziemnych, robót rozbiórkowych/demontażowych, montażu rurociągów

sieci i przyłączy kanalizacyjnych wraz z niezbędnym uzbrojeniem, wykonania przyłącza

hydrantowego, montażu instalacji elektroenergetycznych, wykonania robót drogowych (w tym

ułożenie, profilowanie, i zagęszczenie podbudowy lub nawierzchni drogowej). 3. Szczegółowe

informacje dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w

zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały opisane we Wzorze Umowy (SIWZ - część

III).

SEKCJA III: I,FORMACJE O CHARAKTERZE PRAW,YM, EKO,OMICZ,YM,

FI,A,SOWYM I TECH,ICZ,YM

III.1) WARU,KI UDZIAŁU W POSTĘPOWA,IU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie niniejszego warunku

udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b77bc2...

7 z 20 2018-04-06 09:42



Określenie warunków: zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie niniejszego warunku

udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie niniejszego warunku

udziału w postępowaniu

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:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZE,IA

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)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADA,YCH PRZEZ WYKO,AWCĘ W CELU

WSTĘP,EGO POTWIERDZE,IA, ŻE ,IE PODLEGA O, WYKLUCZE,IU ORAZ

SPEŁ,IA WARU,KI UDZIAŁU W POSTĘPOWA,IU ORAZ SPEŁ,IA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUME,TÓW , SKŁADA,YCH PRZEZ

WYKO,AWCĘ W POSTĘPOWA,IU ,A WEZWA,IE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZE,IA OKOLICZ,OŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
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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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Uwzględniając dyspozycję

art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, zamawiający nie dokona wezwania do złożenia ww. dokumentu lecz

samodzielnie go pozyska z ogólnie dostępnych baz danych tj. możliwość pozyskania bezpłatnych

dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia

publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego

(art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz informacji z

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

– o swobodzie działalności gospodarczej).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUME,TÓW SKŁADA,YCH PRZEZ

WYKO,AWCĘ W POSTĘPOWA,IU ,A WEZWA,IE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZE,IA OKOLICZ,OŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁ,IA,IA WARU,KÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWA,IU:

nie dotyczy

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUME,TÓW SKŁADA,YCH PRZEZ

WYKO,AWCĘ W POSTĘPOWA,IU ,A WEZWA,IE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZE,IA OKOLICZ,OŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) I,,E DOKUME,TY ,IE WYMIE,IO,E W pkt III.3) - III.6)

1. Wykaz innych dokumentów składanych przez wykonawcę do oferty: 1) Formularz ofertowy

(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 IDW). 2) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo

do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania

oferty wspólnej lub gdy reprezentant wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa). 3) (jeżeli

dotyczy) Dokument wykazujący równoważność złożonej oferty tj. produktu równoważnego, z

wykazaniem danych technicznych dotyczących wszystkich parametrów i właściwości wymaganych

przez zamawiającego dla danego produktu równoważnego (opisanych w dokumentacji projektowej

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych). 2. Oświadczenie
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przekazywane przez wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert): 1)

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (sporządzone wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 3 IDW).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

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
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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:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
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,ależy 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:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCE,Y OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) ,egocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
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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:

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:

Informacje dodatkowe:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b77bc2...

13 z 20 2018-04-06 09:42



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:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

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) ZMIA,A 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. Poza przypadkami umożliwiającymi zmianę umowy, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo

zamówień publicznych, dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian treści umowy za zgodą

Zamawiającego w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie. 2. Zmiany przewidziane w

umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Zmiany umowy, o

których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo

zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza

określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4.
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Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów

charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiany

materiałów budowlanych, urządzeń lub wyposażenia, 3) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości

części robót budowlanych, 4) zmiany terminów określonych w § 7 umowy, 5) zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy (w tym podatku VAT), 6) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje

przedmiot umowy. 5. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4 wymaga zmiany dokumentacji projektowej,

Wykonawca przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno-budowlany –

jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis proponowanych zmian i

niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji

przez Zamawiającego. 6. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są

ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) rezygnacja przez Zamawiającego z wykonania

części robót, 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu

eksploatacji (użytkowania) obiektu, 3) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych

robót budowlanych, 4) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, 5) podniesienie wydajności

urządzeń, 6) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 7) usprawnienia lub podniesienie

walorów zdrowotnych i bezpieczeństwa w trakcie użytkowania obiektu, 8) opóźnienia, utrudnienia,

zawieszenia robót powstałe w wyniku: a) przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gestorów

sieci infrastruktury technicznej, których działania są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, b)

wystąpienia warunków pogodowych lub gruntowych uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z

przyjętą technologią, potwierdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego poprzez odpowiedni wpis

do Dziennika Budowy, c) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,

wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym

udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo

zamówień publicznych, d) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, e) działania

siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na

terminowość wykonania robót, f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, - w takiej sytuacji minimalny okres

przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 9) zaistnienie

nieprzewidzialnych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, a także

innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej

warunkach. 7. Podstawę obliczenia kosztów zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 w związku z pkt 6

stanowi zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys opracowany przez Wykonawcę na podstawie

cen jednostkowych nie wyższych niż aktualne średnie ceny materiałów, sprzętu i transportu

publikowane w wydawnictwie ORGBUD-SERWIS dla województwa wielkopolskiego oraz nakładów
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rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla

których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub

nakładów własnych - zaakceptowanych przez Zamawiającego. 8. Zakazuje się zmiany umowy, jeżeli

zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku

koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 9. Dokonanie zmian, o których

mowa w ust. 4 pkt 1-5 wymaga zawarcia aneksu do umowy, w formie pisemnej pod rygorem

nieważności, za wyjątkiem zmian określonych w ust. 4 pkt 5 w zw. z ust. 6 pkt 1 umowy.

IV.6) I,FORMACJE ADMI,ISTRACYJ,E

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: 2018-04-23, godzina: 13:30,

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

> język polski

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

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:
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ZAŁĄCZ,IK I - I,FORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 ,azwa: Zlewnia A – LIPA NOWA

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:Zakres

przedmiotu zamówienia: 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem

wszelkich pozwoleń, uzgodnień, sprawdzeń i opinii (w zależności od wymagań, w tym pozwolenia na

budowę) oraz pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego jednostki projektowej nad realizacją

zamówienia. 2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. 3.

Realizacja całego zakresu zamówienia wymaga zaprojektowania i wykonania następującego

szacunkowego zakresu: 1) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa w systemie grawitacyjno-

tłocznym - Zlewnia A – LIPA NOWA: - DN 200 - 791 mb; - DN 160 (przyłącza) - 129 mb; - DN 90

(tłoczny) - 403 mb; - przepompownia ścieków – 1 szt, 2) odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji

sanitarnej (droga powiatowa i gminna), 3) montaż systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni

ścieków - projektowanych, 4) wykonanie przyłącza hydrantowego DN100 przy pompowni - 1 szt., 5)

dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy min. 45 kVA.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45231300-8, 71000000-8, 71300000-1,

71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
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Cena 60,00

Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) I,FORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 ,azwa: Zlewnia B – LIPA AZJA

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:Zakres

przedmiotu zamówienia: 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem

wszelkich pozwoleń, uzgodnień, sprawdzeń i opinii (w zależności od wymagań, w tym pozwolenia na

budowę) oraz pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego jednostki projektowej nad realizacją

zamówienia. 2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. 3.

Realizacja całego zakresu zamówienia wymaga zaprojektowania i wykonania następującego

szacunkowego zakresu: 1) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa w systemie grawitacyjno-

tłocznym - Zlewnia B – LIPA AZJA: - DN 200 - 463 mb; - DN 160 (przyłącza) 25 mb; - DN 90 (tłoczny)

- 250 mb; - przepompownia ścieków – 1 szt, 2) odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji

sanitarnej (droga gminna), 3) montaż systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków -

projektowanych, 4) wykonanie przyłącza hydrantowego DN100 przy pompowni - 1 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45231300-8, 71000000-8, 71300000-1,

71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b77bc2...
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Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) I,FORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 ,azwa: Zlewnia C – LIPA kierunek BAGNA

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:Zakres

przedmiotu zamówienia: 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem

wszelkich pozwoleń, uzgodnień, sprawdzeń i opinii (w zależności od wymagań, w tym pozwolenia na

budowę) oraz pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego jednostki projektowej nad realizacją

zamówienia. 2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. 3.

Realizacja całego zakresu zamówienia wymaga zaprojektowania i wykonania następującego

szacunkowego zakresu: 1) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa w systemie grawitacyjno-

tłocznym - Zlewnia C – LIPA kierunek BAGNA: - DN 200 - 530 mb; - DN 160 (przyłącza) - 72 mb; - DN

90 (tłoczny) - 233 mb; - przepompownia ścieków – 1 szt. 2) odtworzenie nawierzchni po budowie

kanalizacji sanitarnej (droga gminna), 3) montaż systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni

ścieków - projektowanych, 4) wykonanie przyłącza hydrantowego DN100 przy pompowni - 1 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45231300-8, 71000000-8, 71300000-1,

71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-04-30
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5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) I,FORMACJE DODATKOWE:
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