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Kłobuck: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul' Prusa
w m. Łobodno - gm. Kłobuck, wrazz wykonaniem przyłącza kanału

sanitarnego dla budynku rekreacyjno - sportowego i przyłącza kanału
sanitarnego dla budynku gospodarczego.

Numer ogłoszenia: 23842 - 2016; data zamieszczenia: 03'02'2016
OGŁOSZENlE o ZAMoWlENlU - roboty budowlane

zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy:

p za mówienia p u bliczn eg o

! zawarcia umowy ra mowej

! ustanowienia dynamicznego systemu zakupóW (DsZ)

SEKCJA l:ZAMAW|AJĄCY

l. 1) NAzvVA lADRES: Gmina Kłobuck, ul' 11 Listopada 6' 42-10a Kłobuck' woj' Śląskie' tel. 34 3100150,

faks 34 3172661 .

Adres strony internetowej zamawiającego: www' bip' gminaklobuck' pl

l. 2} RoDzAJ zAMAWlAJĄcEGo: Administracja samorządowa'

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

. l ) oKRESLENTE PRZEDMTOTU ZAMOWTENTA

ll'1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUdoWa sieci kanalizac.ji sanitarnej grawitacyjnej

w u]. Prusa W m' Łobodno - gm' Kłobuck' Wraz z Wykonanlem przyłącza kanałU sanitarnego dla budynku

rekreacyjno - sportowego i przyłącza kanału sanitarnego dla budynku gospodarczego''

ll'1.2) Rodzai zamóWienia: roboty budowlane'

ll.1'4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1' Przedmiotem niniejszego

ZamÓWienia są roboty budowlane na wykonanie zadania inwestycyjnego pn': Budowa sieci kana|izaqi

sanitarnej grawitacyjnej W Ul. Prusa W m' Łobodno - gm' Kłobuck' Wraz z Wykonaniem przyłącza kanału

sanitarnego dla budynku rekreacyjno - sportowego i przyłącza kanału sanitarnego dla budynku

gospodarczego. 2. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje wykonanie wszelkich prac przy: 1)

Budowie odcinka kanału Sanitarnego a2au5,9 mm o długoŚcl 224'50 mb W ul' Prusa W Łobodnie gm'

Kłobuck' Teren objęty inwestycją Stanowi dzjałka o numerze ewidencyjnym 2976 obręb 009 Łobodno' Kanał

sanitarny zaprojektowano z rur PVC -U Ze ścianką litą kl' S (SN8), z WydłUzonyrn kielichem, łączonych na

Uszczelkę, zgodnych z normą PN _ EN 1401:2009 i posiadających aprobatę lBD|M' 2) BUdoWie przyłącza
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kanału sanitarnego @16014,7 mm o długoŚci 5'4 mb dla budynku rekreacyjno - sportowego przy ul' Prusa w

Łobodnie - gm' Kłobuck' Teren objęty inwestycją stanowią działki o numerze ewidency jnym2o1al9,2976 -

obręb 009 Łobodno. Przyłącze zaprojektowano z rur PVC- U Ze ścianką litą kl. S (sNB)' z WydłuŻonym

kielichem, łączonych na uszczelkę, Zgodnych z normą PN - EN 1401:2009 i posiadających aprobatę lBDil\ł' 3)

BUdoWie przyłącza kanałU sanitarnego b160l4,7 mm o długoŚci 9'5 mb dla budynku gospodarczego przy ul'

Prusa w Łobodnie - gm' Kłobuck' Teren objęty inwestycją stanowią działki o numerze ewidencyjnym 2010/10,

2976 - obręb 009 Łobodno' Przyłącze zaprojektowano z rur PVc- U ze ścianką litą kl' S (sNB)' Z WydłUŻonym

kielichem' łączonych na uszczelkę, zgodnych Z normą PN - EN '1401:2009 i posiadających aprobatę lBDil\ł. 4)

Pozostałych wszystkich prac' usług' dostaw towarzysŻących robotom głÓWnym' 3' SzczegÓłowy zakres prac

obejmuje rÓWniez następujące elementy robÓt; 1) Roboty przygotowawcze Z pełną obsługą geodezyjną i

robotami pomiarowymi przy liniowych robotach Ziemnych [W tym ustalenie punktÓW głóWnych oraz reperÓW

(W tym roboczych)] oraz projekt iWprowadzenie organizacji ruchu izabezpieczenia robót W okresie trwania

budowy' 2) Roboty ziemne wrazzwywozem urobku oraz dowozem i magazynowaniem pospółki piaskowej

do zasypania WykopóW' 3) Roboty montazowe związane Z zabudową kanałÓW Z rur PcW iZabudowąstudni

rewizyjnych oraz zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia' 4) odtworzenie nawierzchni' Ponadto do

Wykonania pozostają Wszystkie prace' UsłUgi' dostawy oraz badania towarzyszące robotom głównym. 4'

SzczegÓłowy opis przedmiotu zamÓWienia oraz jego zakres Został opisany w: 1) Projekcie budowlanym sieci

kanalizacji sanitarne.i - stanowiąCym Załącznik nr 9 do Specyfikacji lstotnych Warunków zamowienia',2\

Projekcie budoWlanym przyłącza kana|izacji sanitarnej dla bUdynku gospodarczego - stanowiącym Załącznik

nr 10 do Specyfikacji lstotnych WarunkÓw ZamÓWienia; 3) PrÓjekcie budowlanym przyłącza kanalizac1l

sanitarne.j dla budynku rekreacyjno - sportowego - stanowiącym załącznik nr 11 do Specyfikacji lstotnych

WarunkÓW ZamÓWienia; 4) Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru RobÓt dla budowy sieci kanalizacji

sanitarnej wraz z przyłączami do budynku sportowo - rekreacyjnego i budynku gospodarczego przy ul' Prusa

W Łobodnie' obejmującej Wymagania W Zakresie WłaŚciwości materiałóW' Wymagania dotyczące sposobu

Wykonania i oceny prawidłowości Wykonania poszczególnych robÓt - stanowiąCej załączn|k nr 12 do

Specyfikacji lstotnych WarUnkÓW ZamóWienia; UWAGA: Zamawiający nie będzie Wymagał prowadzenia

KsiąŻki obmiarÓW' 5) Przedmiarze robÓt dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do

budynku sportowo - rekreacyjnego i budynku gospodarczego przy ul' Prusa W Łobodnie' który stanowr

materiał pomocniczy W celu Lłatwjenia Wykonawcy obliczenia ceny oferty, a podane W przedmiarze robÓt

podstawy wyceny nalezy traktowaÓ jako orientacyjne' stanowiącym Załączn|k nr 14 do Specyfikacji 1stotnych

WarunkÓW ZamÓWjenia' SposÓb obliczenia ceny oferty Został okreŚlony przez Zamawiąącego W RoZdZ' Xlll

slWZ (opis sposobu obliczania ceny). ; 6) Karcie otworu Geotechnicznego _ stanowiącej załącznik nr 13 do

Specyfikacji lstotnych WarunkÓW ZamÓwienia' 5' Wyze] Wymienione dokumenty mają byc traktowane jako

Wzajernnie Uzupełniające się' 6' Dokumentacja ta stanowiąca załączn|ki od nr g do nr '14 do specyfikac1i

istotnych warunkÓW zamÓWienia jest dostępna na stron]e internetowe] Zamaw]ającego'

http://blp' g minak|obuck' pl' 7 Wykonawca jest ZobowiąZany do szczegÓłowej analizy robÓt i pozostałych

dokumentóW załączonych do S|WZ oraz rzetelnej oceny informacji podczas Wizji ]okalnej' celem
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tMzględnienia w złoŻonej ofercie kosztÓW Wszystkich robÓt i cŻynnoŚci' ktÓre są przewidziane do wykonania

W ramach przedmiotu zamÓWienia' 8' Wymagana jest naleŻyta starannośĆ przy rea|izaąi zobowiązań

Umownych. 9. Dodatkowe wymagania i informacje dotyczące przedmiotu ZamÓWjenia: 1) Przedmiot

ZamÓWienia należy Wykonać Zgodnie z dokumentacją projektową oraz zgodnie z obowiąZującymi przepisami'

normami i instrukcjami producentÓw stosowanych urządzeń i materiałów' pod nadzorem przedstawiciela

Zamawiającego - lnspektora Nadzoru lnwestorskiego.2) Zwyprzedzeniem Wymaganym przepisami należy

ZaWiadomic Właściwy organ nadzoru budoWlanego oraz Przedsiębiorstwo WodociągÓw i Kanalizac'ii okręgu

Częstochowskiego s'A' W Częstochowie o rozpoczęciu iŻakończeniu robÓt objętych ZamÓWieniem' 3) Do

obowiąZkóW Wykonawcy nalezy rÓWniez sporządzenie projektu organizacji ruchu Wraz z jego zatwierdZeniem

oraz uzyskaniem zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robÓt W

pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub Urządzenia' Prace zwiąZane z realizacją zamÓwienla

będą prowadzone W obrębie pasa drogowego drogi gminnej (dz' nr eW. 2976)' 4) W czasie realizacji

ZamÓWienia Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji, a po całkowitym Wykonaniu

robÓt objętych niniejszym zamÓwieniem' Wykonawca wykona pomiary geodezyjne powykonawcze

(inWentaryzację geodezyjną powykonawczą - dokUmentacja powykonawcza)' 5) W przypadku wystąplenia

przy Wykonywaniu prac konieczności Wyłączenia odpowiednich Urządzeń energetycznych' Wykonawca na

swÓj koszt iwłasnym staraniem uzyska Zgodę oraz ustali nadzór słLzb energetycznych. 6) Wykonawca

zapewnj bezpoŚredni nadzÓr Przedsiębiorstwa WodociągóW i Kanalizacji okręgu Częstochowskiego S'A' w

Częstochowie nad włączeniem przewodów do kanałÓW' 7) Wykonawca realizująC roboty budowy kanalizacji

sanitarnejjak i dokonując odbioróW Wykonanej sieci kanalizac.ji sanitarnej Wraz z przyłączamijest

zobowiązany do stosoWania Wytycznych Przedsiębiorstwa WodociągÓw i Kanalizacji okręgu

Częstochowskiego S'A' W Częstochowie odnoŚnie Wykonawstwa sieci i przyłączy Wodno - kanalizacyjnych'

w tym wykazu dokUmentacji niezbędne.] do dokonania formalności odbiorowych sieci kanalizacji sanitarnej

dostępnych na stronie internetowej: http:iiWWW. pWik' czest' pl/wytyczne2 ' B) Po zakończeniU prac

Wykonawca odtworzy pierwotny Stan terenu na obszarze objętym pracami' '1o' Materiały rÓWnowaŻne: 1)

Wszelkie przedstawione przez Zamawiąącego W dokumentacji projektowej - słuzące.j do opisu przedmiotu

ZamóWienia - plzykłady materiałÓW iWyposażenia posiada.ią charakter informacyjny i poglądowy W celu

Wskazania Wykonawcy wymaganych minimalnych parametróW technicznych i jakościowych oraz technologii'

ktÓre Wykonawca moze Zastosować lub rÓWnowazne' 2) Zamawia]ący informuje' Że dopuszcza składanie

ofert' W ktÓrych Wyrnienione materiały rnogą być Zastącione materiałami równowaznymi' W takim Wypadku

Wykonawca zobowiąZany jest dostarczyc wymagane dokumenty potwierdZające standardy jakoŚclowe'

parametry techniczne i technologiczne, takie jak atesty' certyfikaty' karty katalogowe itp' Poprzez po]ęcie

materiałÓW, produktÓw rÓWnowaŹnyCh naleŹy roZUmieÓ materiały' ktÓre nie są identyczne z materiałami

zastosowanymi W dotychcŻas Wykonanych robotach' tozsame Z produktem referencyjnym ale posiadają

pewne' istotne dla Zamawiającego, zbliżone do prodUktu referencyjnego cechy i parametry oraz gwarantują

realizację robÓt Zgodnie Z dokUmeniacją projektoWą' specyfikacją technicZną wykonan]a i odbioru oraz

przedmiarem robÓt' RÓWnowaŻne produkty i urządzenia mUSZą byc dopuszczone do obrotu i stosowania
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zgodnie z obowiąZującym prawem' 3) W związku z tym Zamawiąący okreŚla kryteria rÓWnoważnoŚci, W celu

umożliWienia Wykonawcom ZłoŹenja WaŻnej oferty oraz Zachowania Zasady róWnego traktowania

WykonawcÓW i uczciwej konkurencji i podaje' iŻ zakres minimalnych parametrÓW rÓWnowaŻności produktÓW,

W oparciu o ktÓre dokona oceny spełnienia Wymagań okreŚlonych w SlWZ' jako nie gorsze niz te opisane w

dokumentacji projektowej' 4) obowiązek Wykonawcy wykazania róWnowaŻności produktU jest obowiązkiem

Wynikającym Z ustawy, ktÓry moze byÓ spełniony W jakikolWiek sposób pozwalający Zamawiającemu

jednoznacznie stwierdzjc zgodność oferowanych W ofercie produktóW z wymaganiami okreŚlonymi w SlWZ'

co Winno Zostać Wykazane na etapie składania ofert Zawierających produkty rÓWnoważne' 5) Zamawiąący

nie Wyraża zgody' by proponowane w ofercie rozwiązania (urządzenia) były prototypami'.

il.1.s)

! przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

ll.1.6) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45'23'13'oo-8' 45'11.12'00-0' 45'10'00'oo_8' 45'23'31'4o-2'

ll.1'7) czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie'

ll.1.8) czy dopuszcza się złożenie ofeńy Wariantowej: nie'

|l.2) czAs TRWAN|A zAMÓWlENlA LUB TERM|N WYKoNANIA: Rozpoczęcie' 04'O4'2016'

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM EKONOMICZNYM
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

lr.1)wADruM

lnformacja na temat Wadium: 1' Wykonawca winien WnieśĆ Wadium W Wysokości 2 5oo'o0 Zł (słownie: dwa

tysiące pięÓset Złotych) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22'02'2016 r' do godz. 11'oo. 2. Wadium moŻe

byc wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) W pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spÓłdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowe.j , z tym Że poręczenie kaSy jest zawsze

poręczeniem pienięŻnyrn' 3) gWarancjach bankowych' 4) 9Waranc]ach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach

udzielanych przez podmioty' o ktÓrych mowa W art' 6b ust' 5 pkt 2 Ustawy Z dnia g listopada 2000 r' o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczoŚci (Dz. U' z2014 r' poz' 1804 orazz2015 r' poz' g78 i

1240)' 3' Jeże|i Wadium jest Wnoszone W pieniądzu' naleŻy je Wpłacić przelewem na Wskazany rachunek

bankowy Zamawiającego: Bank SpÓłdzielczy w Kłobucku nr konta 55 8248 o)a21o00 00oo 0361 0004 z

dopiskiem: Budowa sieci kana|izacji Sanitarnej grawitacyjnej w ul' Prusa W m' Łobodno - gm' Kłobuck, WraŻ z

wykonaniem przyłąCza kanałU Sanitarnego d]a budynku rekreacyjno - sportowego i plzyłącza kanałU

sanitarnego dla budynku gospodarczego' 4' Wniesienie wadium W pieniądzu będzie Skuteczne, gdy WpłyW

Środków na rachunek zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert' Oznacza ta, Że jeŻe i z

wyciągu z rachunku bankowego Zamawiającego Wynika' iZ kwota Wadium Została Zaksięgowana po terminie

składania ofert, zamawjający ma podstawy do wykluczenia wykonawcy z Udziału W postępowaniu na

podstawie art 24 ust 2 pkt' 2 ustawy' 5' Wadium Wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na
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rachunku bankowym 6 Jeżeli Wadium jest Wnoszone W formie innej niż pieniądz, czylijako gwarancje lub

poręczenia, to mogą byĆ Wnoszone na dwa sposoby: 1) orygjnały winny byĆ zdeponowane przed Upływem

terminu składania ofert W sekretariacie Zamawiającego tj' Urząd N4iejski W Kłobucku, ul. 11 Listopada 6,

42-1 00 Kłobuck' l piętro pok. nr 25 natomiast do oferty załącŻone ich kserokopie; 2) załączane do ofert i

składane W jednej kopercie z ofeńą 7. Dokument W formie gwarancji bankowej Winien Zawierać

stwierdzenie' ze na pierwsze pisemne Źądanie Zamawiającego wzywające do zadaty Wadium zgodnie z

WarUnkami przetargu' naStępuje jego nieodwołalna' njeprzenoszalna j bezwarunkowa Wypłata bez

jakichkolWiek ZastrzeŻeń' 8' ZamawiąąCy dokonuje zWrotu W adium oraz Żąda ponownego Wniesienia Wadium

zgodnie z warunkami okreŚlonymi W ań' 46 USt. 1 ' 1a' 2 ustawy - Prawo zamóWień publicznych' 9'

ZamawiająCy Zatrzymuje Wadium Wraz z odsetkami' jeżeli Wykonawca W odpowiedzi na wezwanie, o ktÓrym

mowa W art. 26 ust' 3' z przyczyn leżących po jego stronie nie złoŻył dokumentÓW lub ośWiadczeń

potwierdzających spełnienje WarunkÓW Udziału W postępowaniU' o których mowa W art. 25 ust. 1'

pełnomocnictw, listy podmiotÓW należących do tej samej grupy kapitałowej' o ktÓrej mowa w art' 24 Usl' 2

pkt' 5, lub informacji o tym' ze nie naleŻy do grupy kapitałowej, lub nje wyraził zgody na poprawienie omyłki'

o ktÓrej mowa W art.87 USt. 2 pkt 3 co powodowało brak moŻliwości Wybrania oferty ŻoŻoną przez

wykonawcę jako na'ikorzystniejszej' 10. zamawiąący zatrzym]je Wadium Wraz z odsetkami rÓWnieŻ Wtedy,

gdy Wykonawca' którego oferta została Wybrana: 1) odmÓWił podpisania umowy W sprawie zamÓWienla

publicznego na warunkach określonych W ofercie; 2) nie WniÓsł Wymaganego zabezpieczenja należytego

Wykonania umowy; 3) zawarcje umowy w Sprawie ZamÓWienia publicznego stało się niemoŻliw e z pzyczyn

leŻących po stronie Wykonawcy

xt-21 zALtczKt

lll'3) WARUNK| UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWAN|A ocENY
SPEŁNlANlA TYCH WARuNKoW

lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZamawiająCy dokona oceny spełniania WarunkÓW udziałU W postępowaniu W tym Zakresie na

podStaWie oŚWiadczenia o spełnianiu WarUnkÓW udziału W postępowaniu sporządZonego Według

Wzoru stanowiącego załąCznik nr 2 do specyfikacji lstotnych WarUnkÓW ZamÓwienia' W zwiąku z

poWyzszym Zamawiający odstępUje od opisU spoSobu dokonywania oceny spełniania niniejszych

warunkÓw'

lll.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZamawiąąCy będZie UZnaWał, iż Wykonawca spełnił Warunek posiadania wiedzy i doŚwiadczenia,

jeŻe|i wykaŻe, Że W okresie ostatnich pięciu lat przed Upływem terminu składania ofeń, a jezeli

okres prowadzenia dz]ałalnoŚci gospodarczejjest krótszy W tym okresie' Wykonał prawidłowo i

naleŹycie jedną robotę bUdoWlaną W roZUmieniU przepisóW Prawo budoWlane polegającą na
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bUdoWie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości nie mniejszej niż 100 mb. bądŹ

też roboty budowlanej W skład' ktÓrej Wchodziła m.in' budowa sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej o łącznej długości nie mniejszej niz 100 mb' Jako Wykonanie (zakończenie) należy

roZUmieć doprowadzenie co na]mniej do Wystawienia protokołu odbioru robÓt lub innego

róWnowaznego dokumentu' PoWyZsZe dotyczy rÓWnieŻ podmiotów trzecich jeżeli zgadnie z art. 26

Ust. 2b ustawy' Wykonawca polega na Wiedzy i doświadczeniu niezbędnym do Wykonania

zamÓWienia innych podmiotÓW' niezaleznie od charakteru prawnego łączących go z nimi

StoSunkÓw- ocena tego Warunku będzie dokonana na podstawie Właściwego dokumentu

przedStaWionego prZeZ Wykonawcę na zasadzie formW spełnia/nie spełnia'

lll.3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania WarunkÓW UdziałU W Zakresie dysponowania odpowiednIm

potencjałem technicznym na podstawie ośWiadczenia o Spełnianiu WarunkÓW udziałU W

postępowaniU sporządzonego Według Wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji lstotnych

WarunkÓW ZamÓWienia' w ZNiązkU z powyzszym Zamawiąący odstępuje od opisu sposobu

dokonywania oceny spełniania WarunkÓW W Zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem

technicznym.

lll'3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna' iż Wykonawca spełnił Warunek dysponowania osobami Zdolnymi do Wykonania

zamÓWienia' jeżeli Wykonawca wykaŻe ' Że dysponu'je lub będzie dysponował minimUm następującą

osobą: a) Kierownik Budowy: - posiadający Uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi W Specjalności instalacyjnej W Zakresie sieci' instalacji i urządzeń cieplnych,

Wentylacyjnych, gazowych' Wodociągowych i kanalizacyjnych W nieograniczonym zakresie'

Wydanymi odpowiednio na podstawie przepisÓW Ustawy Z dnia 7 lipca 1994 r' Prawo budowlane

lub na podstawie Wcześniej obowiąZujących przepisÓW' Uwaga: - Zamawiający Wymaga Ze strony

Wykonawcy zapeWnienia codziennego nadzorU sprawowanego przez Wymienjoną osobę nad

prowadzonymi robotami budoWlanymi W trakcie ich Wykonywania' - Zamawia)ący określając

Wymogi dla Kierownika BUdowy W Zakresie posiadanych uprawnień bUdoWlanych, dopuszcza

odpoWiadające im uprawnienia Wydane obywatelom państw Europejskiego obszaru

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zasIrzeŻeniem art' 12a oruz innych przepisÓW

Ustawy Prawo budowlane (Dz' U. z 2010 r' Nr 243' poz' 1623 z pÓŹn. zm.) a także Ustawy z dnia

18 marca 2008 r' o Zasadach uznawania kwalifikacj] zawodowych nabytych W państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz' U' z2a08 r' Nr 63' poz' 394)' oraz w Sytuac]i okreŚlonej W ań'

12a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r' o samorządach zawodowych architektÓW' inzynierÓW

budownictwa oraz urbanjstÓW (Dz. U z20u r' Nr 5' poz. 42 z póŹn' zm') - Zamawiający Uzna

osobę' ktÓra posiada Uzyskane przed dniem WejŚcia W Zycie Ustawy z dn]a 7 lipca 1994 r' Prawo
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budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania pŹygotowania ZawodoWego

odpowiednie do realizacji przedmiotU zamÓWienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych

W bUdownictwie izachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji W dotychczasowym zakresie'

jako spełniające przedmiotowy Warunek' Zgodnie z arI' 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może

polegaÓ na osobach Zdolnych do Wykonania zamÓWienia będących W dyspozycji innych podmiotóW'

niezaleznie od charakteru prawnego łączących go z niml stosUnkÓW' ocena tego WarUnku będzie

dokonywana na podstawie właŚciwego dokumentU przedstawionego przez Wykonawcę na

ZasadZie formW spełnia/nie spełnia'

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił ten warunek, jezeli Wykaze on, iZ jest ubezpieczony od

odpowiedzialnoŚci cywilnej W zakresie prowadzonej działalnoŚci związaną z przedmiotem

ŻamÓWienia W WysokoŚci co najmniej 100 000'00 PLN' Zgodnie Z art. 26 Ust. 2b Ustawy,

Wykonawca moze polegac na zdolnoŚciach finansowych innych podmiotÓw, niezaleznie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunkÓW. ocena tego warunku będzie dokonywana na

podstawie WłaŚciwego dokumentu przedstawionego przez Wykonawcę na Zasadzie formw

spełnia/nie spe.łnia'

lll.4) lNFoRMAcJA o oŚWnDczENlAcH LUB DoKUMENTACH, JAK|E MAJĄ DosTARczYc

WYKoNAWCY W CELU PoTWlERDzENlA sPEŁNlANlA WARUNKÓW UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

lll'4.1) W zakresie Wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ań. 22 Ust.'|

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

. Wykaz robÓt budowlanych Wykonanych W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert albo WnioSkÓW o dopuszczenie do Udziału W postępowaniu' a jezeli okres prowadzenia

działalności jest krÓtszy - W tym okresie, Wraz Z podaniem ich rodzaju i wańości' daty i miejsca

Wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwaŻniejszych robÓt' określających, czy

roboty te zostały wykonane W sposÓb na|eŻyty oraz Wskazujących, czy zostały Wykonane zgodnie z

Zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

. Wykaz osób' ktÓre będą UczestniczyĆ W Wykonywaniu zamÓWienia' W szczegÓlnoŚci odpowiedzialnych

Za śWiadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi' WraZ Z informacjaml na

temat ich kwalif|kacji zawodowych' doświadczenia i wyksŹałcenia niezbędnych do Wykonania

zamÓwienia' a takŻe Zakresu Wykonywanych przez nie czynnoŚci' oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami;

. oŚWiadczenie, ze osoby' ktÓre będą uczestniczyc W Wykonywaniu zamÓWlenia' posiada.ją wymagane

uprawnlenia, jezeli UstaWy nakładają obow1ązek posiadania takich Uprawnień;
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. opłaconą poljsę' a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający' że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnoŚci cywiInej W zakresie prowadzonej działalności Zviązanel z

przedmiotem zamÓW jenia.

Wykonawca powołujący się przy WykazywaniU spełnienia WarunkóW udziału w postępowaniu, o ktÓrych

mowa W art' 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na Żasoby innych podmiotÓW przedkłada następujące dokumenty

dotyczące podmiotÓw, Zasobami ktÓrych będzie dysponował Wykonawca:

. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający' Że inny podmiot jest

Ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej W zakresie prowadzonej działalnoŚci związanej z

przedmiotem zamÓwienia;

lll'4'2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłoŻyći

. 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 Wykazanla

brakU podstaw do 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;

. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania WarUnkÓW udziału w postępowaniu na

zasoby innych podmiotÓW' które będą brały udział w realizacji części zamÓWienia, przedkłada także

dokumenty dotyczące tego podrniotu w zakresie Wymaganym dla wykonawcy' określonym W pkt

|t.4.2.

lll.4"3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

lll.4.3.1) dokument Wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłosŻono UpadłoŚci - wystawiony nie Wcześniej niz 6 miesięcy

przed upływem terminu Składania WnioskÓW o dopuszczenie do udz]ałU W postępowaniu o Udzielenie

zamówienia albo składania ofeń,

. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o ZamóWienie - Wystawiony nie Wcześniej niŻ 6

miesjęcy przed upływem terminu Składania WnioskÓW o dopuszczenie do uClZiałU w postępowaniu o

udzielenie zamÓwienia albo Składania ofeń;
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t.4. s.2 )

ZaśWiadczenie Właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca Zamieszkania albo

zamieszkania osoby, ktÓrej dokumenty dotyczą' W zakresie okreŚlonym W art. 24 ust' 1 pkt 4-8 -

Wystawione nie Wcześnie'i niż 6 miesięcy przed Upływem terminu składania WnioskÓW o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składanja ofert;

' zaśWiadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca Zamieszkania albo

Zamieszkania osoby' ktÓrej dokumenty dotyczą W zakresie określonym W art' 24 ust' 1pkt 1o -11

ustawy - Wystawione nie wczeŚniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnioskóW o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓWienia albo Składania ofert'

lll.4"4} Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

. lista podmiotÓW należących do tej same.i grupy kapitałowej W rozumieniu ustawy Z dnia 16 lutego

2007 r' o ochronie konkurenc'ii i konsumentÓW albo informacji o tym, Że nie należy do grupy

kapitałoWe];

lll.6) |NNE DOKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt ttt.4) albo w pkt lll.5)

1- Formu|arz oferty sporządzony na podstawie WZorU Stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji lstotnych

WarunkÓW ZamÓWienia' 2 Stosowne Pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy UpowaŹnienie do podplsania

oferty nie Wynika bezpoŚred nio ze złaŻonego W ofercie odpisu Z WłaŚciwego rejestru albo zaświadczenla o

Wpisie do ewidencji działalnoŚci gospodarcŻej' 3' W przypadku WykonawcÓW Wspólnie ubiegających się o

udzielenie ZamÓWienia' dokument Ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich W postępowanlu o

Udzielenie zamÓWienia albo reprezentowania W poStępowaniU iZaWarcia Umowy W sprawie niniejszego

zamÓWienia publicznego' 4' DowÓd wniesienia Wadium' 5' ośWiadczenie Wykonawcy o spełnianiu WaIUnkÓW

UdZiałU W postępowaniu Z ań' 22 Ustawy - sporządzone na podstawie Wzoru stanowiącego Załączn|k nr 2 do

Specyfikacji lstotnych WarUnków ZamÓwienia' 6' Pisemne ZobowiąZanie podmiotÓW do oddania do

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych ZasobÓW na okres korzystania z nich przy Wykonaniu zamÓWienia W

Zakresie Wiedzy i doŚwiadczenia na podstawie WZorU stanowiącego załączn|k nr 7a do Specyfikacji lstotnych

WarUnkÓW ZamÓwienia' 7' Pisemne zobowiąZanie podmiotÓW do oddania do dyspozycji Wykonawcy

niezbędnych zasobÓw na okres korzystania Z nich przy wykonaniu zamÓWienia W Zakresie potencjałU

osobowego na podstawie WzorU stanowiącego załąCznlk nr 7b do specyfikacji lstotnych WarUnkÓW

ZamÓwjenia' 8. Pisemne zobowiązanie podmiotóW do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych

ZaSobÓW na okres korzystania Z nich przy Wykonaniu ZamÓWjenia W Zakresie potencjału finansowego na

podstawie WzorU stanowiącego ZałącZnik nr 7c do specyfikaCji lstotnych WarUnkÓW ZamÓwienia' Uwaqa:

Dokumenty Wymienione w ppkt 6, 7, 8 stanowiące odpowiec]nio załącznik ff 7a,7b,7c do Specyfikac]l

lstotnych Warunków ZamÓWienia Wypełniają ci Wykonawcy' ktÓrzy będą WykorzystywaÓ przy Wykonywanlu

niniejszego ZamÓWienia niezbędne Zasoby innych podmiotÓW' 9' Listę podmlotÓW należących do tej samej
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grupy kapitałowe]' o ktÓrej mowa W art' 24 usI'z pkt 5 ustawy' albo informację o tym, Że nie należy do grupy

kapitałowej Wg Załącznika nr 8 do Specyfikacji lstotnych WarUnkóW ZamÓWienia.

SEKCJA lV: PROCEDURA

lV'1) TRYB uDzlELENlA zAMÓWlENlA

lV'1. 1 ) Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony.

lv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

lV.2.1) Kryter|a oceny ofeń: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamÓWienia

1-Cena-90

2 - Gwarancja Wykonawcy - 10

!V.2.2')

! Przeprowad.ona będzie aukcja etektronicŻna, adTes strony/ na której będzie prowadzona:

tv.3) zMtANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści ofeńy, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1' zmiany do umowy możliwe są jedynie w trybie art' 144 Ustawy Prawo zamÓWień publicznych' Uzgodnienia

w tym Żakresie Wymagajądla swej WaŹności Zatwierdzenia przez Zamawiąącego, a zmiana umowy moze

nastąpić jedynie na piŚmie W formie aneksu pod rygorem nieważności' 2' ZamawiĄący dopuszcza mozliwośc

dokonania Zmian postanowie ń zawarIe]Umowy W stosunku do treści ofeńy na podstawie ktÓrej dokonano

Wyboru Wykonawcy W przypadku Wystąpienia co najmniejjednej z okolicznoŚci Wymienionych poniŻą' z

uwzględnieniem podanych poniŻej WarUnkÓW ich Wystąpienia oraz WarUnkóW zmiany umowy: 1) W Zakresle

Zmiany terminu Zakończen'a robót objętych Umową dopuszczalne jest Wprowadzenie Zmian spowodowanych

udokumentowanym Wystąpieniem: a) przypadkÓW siły WyZsZe.j (przede Wszystkim takich jak Wojna, atak

terrorystyczny' katastrofa' stan klęski zywiołowej' Zamieszki, strajki' pożar, huragan' powÓdŹ)' na ktÓre

strony nie mają wpływu' a ktÓre utrudniają bądŹ UniemoŹliwiają całkowicie lub częŚciowo reahzacje zadania

albo zmieniają W istotny sposÓb Warunki jego realizaąi i ktÓrych nie da się uniknąc nawet przy zachowaniu

nalezytej staranności' b) niekorzystnych WarUnków atmosferycznych uniemoŻliwiających prowadzenie robÓt

budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną albo UniemożliWia]ących przeprowadzenie prób i sprawdzeń,

dokonanie odbioróW' pod Warunkiem jednak, ze rozpoczęcie robÓt nastąplło w terminie' Zamawiający

Wymaga dla udokumentowania Wystąpienia takich WarunkÓW atmosferycznych Wpisu kierownika budowy do

dziennika budowy i potwierd zenia rch przezinSpektora nadZorU' c) n]espodŻieWanych warunkÓw

geologicznych, archeologicznych lUb terenowych' W szczegÓlnoŚci dotyczącymi stwierdzenia Występowania: -

niewypałÓW lub niewybuchÓW, - wykopalisk archeologicznych nieprZeWidyWanych W dokumentacji

projektoWej' - odm]ennych od przyjętych W dokumentacji projektowej warunków geologicznyCh (np

dotyczących kategorii gruntu' WyStąpienia kUrZaWki lub nadmiernego napływU WÓd gruntowych powodującego

uzasadnioną koniecznośc odwodnien)a, przy czym WSZelkie rozstrzygnięcia dotyczące sposobu odwodnienia
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Winny być zatwierdzane przez inspektora nadzoru i projektanta' - odmiennych od przyjętych W dokumentacji

projektowe] WarunkÓW terenowych' W szczególności istnienia podziemnych Urządzeń, instalacji lub obiektÓW

jnfrastrUkturalnych' d) okol'cznoŚci leżących po stronie Zamawiającego, obejmujących W szczegÓlności: -

Wstrzymanie robot przez zamawiającego, - koniecznośc Usunięcia błędÓW lub Wprowadzenia zmian W

dokumentacji projektowe.]' ktÓrych opracowanie iWprowadzenie powodUje przerwy W prowadzeniu robÓt' e)

Zmian będących następstwem działania organÓW administracji, dotyczących W szczególnoŚci: _ przekroczenia

określonych przez prawo terminÓW Wydawania przez organy administracji decyzji' Zezlvoleń, itp., _ odmowy

Wydania przez organy administracji Wymaganych decyĄi, zezwo|eń, Uzgodnień, l) decyzji słuŻb, inspekcji i

strazy' ktÓre spowodu'ią przerwanie lub czasowe zawieszenie rea|izaqi zamÓwienia, chyba że podstawą ich

Wprowadzenia było naruszenie przez wykonawcę powszechnie oboWiązujących przepisÓW prawa lub

aktualnych zasad lub norm dotyczących prowadzenia inwestycji budowlanych' g) lnnych przyczyn

ZeWnętrZnych nieza|eŻnych od Wykonawcy a skutkujących niemożnoŚcią prowadzenia prac; 2) W zakresie

zmiany kierownictwa budowy, przy pomocy ktÓrego Wykonawca rea|izuje przedmiot umowy' legitymującego

się co najmniej rÓWnowaznymi uprawnjeniami i kwalifikacjami, o ktÓrych mowa W Ustawie Prawo budowlane

lub innych ustawach' a takŹe W slWZ' Umowa będzie Wymagała akceptacji Zamawiającego' W przypadku

Zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego' nie jest Wymagana zmiana umowy, 3) W zakresie

pozostałych Zmian'' a) dotyczących zmiany obowiązującej stawk' VAT - jeŚli Zmiana stawki VAT będzie

powodoWać ZWiększenie kosztÓW Wykonania Umowy po Stronie Wykonawcy, Zamawiąący dopuszcza

mozliwość Zwiększenia Wynagrodzenia o kwotę rÓWną rÓŹnicy W kwocie podatku VAT zapłaconego przez

Wykonawcę' - jeśli Zmiana stawki VAT będzie powodowac Zrrinie.jszenie kosztÓW Wykonania umowy po

stronie Wykonawcy' Wykonawca dopuszcza możliwoŚc zmniejszenia wynagrodzenia o kWotę stanowlącą

rÓżnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę, b) dotyczących przypadkÓw Wykonania robÓt

W mniejszym Zakresie W stosunku do ZakreSU Umownego - wynagrodzenie Zostanie WÓwczas obniŻone

proporcjonalnie' przy czym zamawiąący zapłaci za Wszystkie Spełnione śWiadczenia oraz Udokumentowane

koszty, ktÓre Wykonawca poniÓsł W związku z wynikąącymi Z Umowy planowanymi ŚWiadczeniami; do

raz|iczenia Zostaną przyjęte ceny Zastosowane prZeZ Wykonawcę W dostarczonym przez niego kosztorysie

uproszczonym; w rozliczeniu zadania dopuszcza się mozliwoŚĆ Zastosowania robÓt zamiennych, c)

Wynikających Z kolizji z planowanymi lub rÓWnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami' W

takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do Zmian koniecznych dla uniknięcia kolizji, d)

Wynikających ze zmiany powszechnie obowiąZujących przepisÓW prawa W Zakresie rnającym WpłyW na

realizację przedmiotu umowy' strony z Zachowaniem zasad uczciwej konkUrencji oraz poszanowania

interesÓW kaŻdq ze stron, będą Zmierzac do dostosowania umowy do zmian Wynikających z wprowadzenia

nowych przepisóW prawa' W iakjm Wypadku, Zmiany Umowy ograniczac się będą do konjecznoŚci

Wynikającej Ze zrniany powszechnie obowiązującego prawa, tj' nie mogą byĆ dokonane WÓWcZas, gdy

przepisy takie mają charakter dyspozycy]ny (Względnie obowiąZujący) 4) W przypadku Wystąpienia

ktÓre]kolwiek Z okoliczności Wymienionych W ppkt' 2.1) ' termin Wykonania umowy rnoze ulec odpowiedniemu

przedłuzeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w SposÓb nalezyty' nie
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dłuzejjednak niz o okres trwania tych okoliczności' 5) Nie stanowi Zmiany umowy W rozumieniu art' 144

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' - Prawo zamÓWień publicznych ( Dz' |J. z 2015 roku, poz' 2164 t.j. z pÓżn'

zm'): a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np' zmiana nr

rachunku bankowego), b) zmiana danych teleadresowych' Zmiana osÓb Wskazanych do kontaktÓW miedzy

Stronami, c) przedłożenie polisy na dalszy okres trwania umowy'

IV4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

lV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamóWienia: http://bip' gmjnaklobUck' pl

specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskaó pod adresem: Urząd N4iejski W KłobUcku;

ul. 11 Listopada 6,42-100 Kłobuck; w pokoju nr 4''

lV'4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń: 22'02'2016

godzjna 11:00' miejsce: Urząd Miejski w Kłobucku, ul' 11 Listopada 6' 42-100 Kłobuck, pok. nr 25 (l piętro).

lV.4'5) Termin związania ofertą: okres W dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)'

lv.4'17| czy 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
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