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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315693-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Krzemieniewo: Roboty budowlane
2016/S 176-315693
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Krzemieniewo
ul. Dworcowa 34
Krzemieniewo
64-120
Polska
Osoba do kontaktów: Longina Szulc
Tel.: +48 655369200
E-mail: sgm@krzemieniewo.pl
Faks: +48 655297515
Kod NUTS: PL417
Adresy internetowe:
Główny adres: www.krzemieniewo.pl
I.2)

Wspólne zamówienie
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.krzemieniewo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia gm. Krzemieniewo.
Numer referencyjny: RRG.271.3.2016

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

13/09/2016
S176
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/6

Dz.U./S S176
13/09/2016
315693-2016-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/6

II.1.4)

Krótki opis:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości
Lubonia gm. Krzemieniewo w ramach projektu inwestycyjnego na budowę mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w
miejscowościach: Lubonia, Kociugi, Drobnin, Garzyn, Górzno i Krzemieniewo.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45252127
45310000
45252200
45232152
45311200
45233120

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie obejmuje:
— budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności obiektu:
Qdśr. = 2 × 490 m³/d = 980 m³/d, Qdmax.= 2 × 633 m³/d = 1.266 m³/d
— budowę obiektów oczyszczalni ścieków
— przewody instalacji między obiektowych,
— wyposażenie technologiczne wewnątrz budynków
— prace w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjno-wentylacyjnej i ogrzewaniu w budynkach
— prace w zakresie instalacji elektrycznej w budynkach, oświetlenia terenu i zbiorników,
— wyposażenie socjalne, technologiczne, BHP budynków oraz rozruch oczyszczalni ścieków,
— zagospodarowanie terenu działki, na której realizowana będzie budowa tj. ogrodzenie, drogi, zieleń
izolacyjna na terenie oczyszczalni,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:
— posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 PLN.
— posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1 000 000 PLN.
Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane
w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty
podawany przez NBP na dzień wszczęcia niniejszego postępowania.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1/ Posiadane doświadczenie zawodowe
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:
Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – min. 2 zadań wykonanych (zakończonych), tj.
doprowadzonych przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego
dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegających na budowie / rozbudowie /
przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków obejmującej realizację kompletnego reaktora
(reaktorów) biologicznego wraz z wyposażeniem technologicznym z zastosowaniem technologii osadu
czynnego w układzie przepływowym ciągłym z osadnikami wtórnymi o przepustowości min. 800 m3/d z
załączeniem dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informację 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.
Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane
w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty
podawany przez NBP na dzień wszczęcia niniejszego postępowania.
2/ Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że wykonawca dysponuje zarówno na etapie
udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
a) Kierownik budowy winien:
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— posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej i minimum 5 lat doświadczenia (licząc od uzyskania uprawnień)
— wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na minimum 1 zadaniu polegającym na
budowie/przebudowie/rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, które było przez niego
zrealizowane.
b) Kierownik robót drogowych winien:
— posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i minimum 5
lat doświadczenia (licząc od uzyskania uprawnień)
— wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum 1 zadaniu
polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi, które było przez niego zrealizowane.
c) Kierownik robót elektrycznych winien:
— posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i minimum 3 lata doświadczenia ( licząc od uzyskania uprawnień),
— wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych na wykonanym
min. 1 zadaniu związanym z budową / rozbudową / przebudową oczyszczalni ścieków.
d) Kierownik robót sanitarnych winien:
— posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i minimum 3 lata doświadczenia (licząc od uzyskania
uprawnień),
— wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na wykonanym min. 1 zadaniu związanym z
budową / rozbudową / przebudową oczyszczalni ścieków.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ określa istotne dla stron postanowienia, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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Data: 20/10/2016
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/10/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2016 o godz. 10:00 – sala Nr 33 w siedzibie Zamawiającego –
Urząd Gminy Krzemieniewo ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny ofertowe, termin
wykonania, okres gwarancji, warunki płatności.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Odwołanie wnosi się:
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1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo
2. w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wnosi się:
3. w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
4. w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Szczegółowe uregulowania w zakresie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2016
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