Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):
http://
Ogłoszenie nr 76238 - 2017 z dnia 2017-04-28 r.
Prabuty: Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt: "Rozbudowa, przebudowa i remont Oczyszczalni Ścieków w Prabutach" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3
Gospodarka wodno - ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Prabuty, krajowy numer identyfikacyjny 52931500000, ul. ul.
Kwidzyńska 2, 82550 Prabuty, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055 2782001lub 02, e-mail
zampub@prabuty.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.prabuty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w
jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem
(URL)
tak
www.bip.prabuty.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie

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
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie
są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni
ścieków w Prabutach
Numer referencyjny: IZP.271.6.2017.KK
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:
Nie

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: 1. Przedmiotem
zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w
Prabutach”. 2. Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji obejmuje, w szczególności: 1)
Budynek sitopiaskownika „BSP” (ob.1) – wykonanie prac remontowych budowlanych, wymianę instalacji
technologicznej wraz z wymianą istniejącego sitopiaskownika na nowy oraz wymianę instalacji elektrycznej.
2) Punkt zlewny ścieków dowożonych „PZSD” (ob.2) – wymiana kontenerowej stacji zlewczej wraz z
wyposażeniem. 3) Pompownia główna ścieków „PGS” (ob.3) – wykonanie prac remontowych budowlanych,
wymianę instalacji technologicznej oraz wymianę instalacji elektrycznej oraz AKPiA. 4) Stanowisko kraty
rzadkiej „SKR” (ob.4) – wykonanie prac remontowych budowlanych, wymianę istniejącej kraty na nową. 5)
Reaktor biologiczny RB I (ob.6;7.1;7.2;8.1;8.2) – wykonanie prac remontowych budowlanych, wymianę
instalacji technologicznej wraz z armaturą i urządzeniami technologicznymi oraz wymianę instalacji
elektrycznych. 6) Reaktor biologiczny RB II (ob.9.1;9.2;10.1;10.2;11.1;11.2;12.1;12.2) – wykonanie prac
remontowych budowlanych, wymianę rurociągów technologicznych wraz z armaturą i urządzeniami
technologicznymi oraz wymianę instalacji elektrycznych i montaż aparatury pomiarowej. 7)Komora
rozdziału ścieków „KRS” (ob.13) – wykonanie prac remontowych budowlanych. 8)Osadniki wtórne
(ob.14.1,14.2) – wykonanie prac remontowych budowlanych, montaż szczotki czyszczącej koryto
odpływowe wraz z podłączeniem elektrycznym oraz montaż aparatury pomiarowej. 9)Komora pomiarowa
ścieków „KPS” (ob.15) – budowę dwóch zbiorników o średnicy wewnętrznej 1,80 i 1,00 m i głębokości 2,20
i 2,00 m wraz z montażem armatury pomiarowej i odcinającej. 10)Pompownia osadu PO (ob.17) –
wykonanie prac remontowych budowlanych, wymianę instalacji technologiczne oraz wymianę instalacji
elektrycznej i montaż aparatury pomiarowej. 11)Stacja dmuchaw „SD” (ob.18), i stanowisko agregatu
prądotwórczego „SAP: (ob.30) – wykonanie prac remontowych budowlanych wymianę agregatu
prądotwórczego, wymianę instalacji elektrycznych oraz AKPiA. 12)Stacja dozowania koagulantu „SDK”
(ob.19) – wykonanie prac remontowych budowlanych wraz z montażem kompletnej instalacji dozującej
wraz z podłączeniem elektrycznym. 13)Pompownia ścieków wewnętrznych „PSW” (ob.21) – wykonanie
prac remontowych budowlanych, wymianę instalacji technologicznej wraz z armatura i urządzeniami oraz
wymianę instalacji elektrycznej i montaż aparatury pomiarowej. 14)Pompownia części pływających „PCP”
(ob.22) - budowa zbiornika o średnicy wewnętrznej 1,50 m i głębokości 4,80 m wraz z montażem instalacji
technologicznej, instalacji elektrycznej oraz montażem aparatury pomiarowej. 15)Komory stabilizacji
tlenowej „KSTI” (ob.23.1,23.2) – wykonanie prac remontowych budowlanych , wymianę instalacji
technologicznej wraz z urządzeniami oraz wymianę instalacji elektrycznej. 16)Komory stabilizacji tlenowej
KSTII (ob.24.1,24.2) – budowę dwóch zbiorników żelbetowych o średnicy wewnętrznej 7,50 m i głębokości
5,20 m wraz z wyposażeniem w instalację technologiczną z urządzeniami oraz instalację elektryczną.
17)Stacja odwodniania i higienizacji osadu „SOHO” (ob.25), Stanowisko załadunku osadu „SZO” (ob.26) –
wykonanie prac remontowych budowlanych, wymianę istniejącego układu instalacji odwadniania osadu na
nowy wraz z remontem instalacji mieszania osadu z wapnem oraz wymiana instalacji elektrycznej.
18)Rozbudowa budynku obsługi „BO” ( ob.29) – dobudowanie nowej części budynku o powierzchni

użytkowej części projektowanej – 31,93 m2 i powierzchni zabudowy części projektowanej – 40,18 m2
wraz z wyposażeniem w instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji i
elektryczną. 19)Rozbiórka konstrukcji żelbetowej bunkra na skratki i piasek BSP. 20)Rozbiórka starej
żelbetowej konstrukcji komory odpływowa SKO. 21)Rozbiórka starej kwatery osadowej SKW. 22)Sieci
technologiczne – w ramach robót należy wykonać: rurociąg tłoczny ścieków z pompowni głównej do
komory rozdzielczej, rurociągi technologiczne ścieków i osadów pomiędzy obiektami oczyszczalni
ścieków. 23)Sieci elektryczne i AKPiA – w ramach robót należy wykonać: linie kablowe zasilające,
komunikacyjne, sterowniczo-pomiarowe, zasilająco-pomiarowe, wymianę oświetlenia zewnętrznego,
wymianę transformatora, wymianę układu pomiarowego. 24)Zagospodarowanie terenu - w ramach robót
należy wykonać nasyp wokół komór KST II, trawniki i dokonać nasadzeń zieleni. 25)Drogi - w ramach
robót należy wykonać drogę dojazdową do punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz ze zjazdem z ul.
Żeromskiego, zamykanym bramą przesuwną oraz przedłużenie placu przy budynku sitopiaskownika.
Należy również wykonać chodnik stanowiący dojście do pomostów projektowanych komór stabilizacji
osadu. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom II (OPZ) SIWZ. 4.Warunki realizacji
przedmiotu zamówienia zawiera Tom III (IPU) SIWZ. 5.Realizacja zamówienia podlega prawu
polskiemu, w tym w szczególności ustawia z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 z późń. zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z
późń. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z
późń. zm.). Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem
polskim, w szczególności z przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami dotyczącymi wyrobów i
materiałów stosowanych w budownictwie.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45252127-4, 45252200-0, 45231300-8, 45100000-8, 45200000-9, 45232152-2,
45310000-3, 45233120-6
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: nie
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:

data zakończenia: 31/07/2018

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia obejmuje: uprzednie przeprowadzenie
odbioru końcowego robót budowlanych, złożenie kompletnych dokumentów, uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie i uzyskanie Świadectwa Przejęcia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.
Informacje dodatkowe UWAGA! Wartości podane w dokumentach w walucie innej niż złoty polski,
Wykonawca przeliczy na zł według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1)Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwa zadania polegające na
budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 1 000
m3/dobę i wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto. 2)Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do
funkcji, jaka zostanie im powierzona. I. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika
budowy - wymagana liczba osób: 1 - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane (wymagane
ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia
budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów) do pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń obejmujących
kierowanie robotami budowlanymi - doświadczenie zawodowe: minimum 5-letnie doświadczenie na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie robót
sanitarnych, w tym w realizacji (od rozpoczęcia robót do wykonania) co najmniej jednego zadania
obejmującego budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont oczyszczalni ścieków o przepustowości

nie mniejszej niż 1 000 m3/dobę i wartości co najmniej 3 000 000,00 zł. UWAGA! Jako
wykonanie zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla
kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót
lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa
Przejęcia). II. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót budowlanych wymagana liczba osób: 1 - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane (wymagane ustawą z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia
budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów) do pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
obejmujących kierowanie robotami budowlanymi - doświadczenie zawodowe: minimum 5-letnie
doświadczenie od dnia uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót lub inspektora nadzoru w zakresie robót konstrukcyjno -budowlanych. III. Osoba
proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót elektrycznych i AKPiA - wymagana liczba
osób: 1 - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane (wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na
mocy wcześniej obowiązujących przepisów) do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń obejmujących kierowanie robotami budowlanymi. - doświadczenie zawodowe:
minimum 5-letnie doświadczenie od dnia uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika budowy
lub kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie robót elektrycznych i AKPiA. IV. Osoba
proponowana do pełnienia funkcji Technologa rozruchu - wymagana liczba osób: 1 doświadczenie zawodowe: doświadczenie jako technolog rozruchu przy realizacji co najmniej 3
oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 1 000 m3/dobę.
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: UWAGA! Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć
wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z
warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w
przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). UWAGA! Zgodnie z
art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że warunek opisany powyżej (sekcja III.1.3)
pkt. 1) Ogłoszenia) nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden z Wykonawców musi wykazać się całym
wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy w
sumie wykazali się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich samodzielnie nie wykazał się
całym wymaganym doświadczeniem). UWAGA! Stosownie do art. 12a Prawo budowlanego
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo

budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. w ustawie o zasadach
uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z
dnia 18 marca 2008 r. UWAGA! Wartości podane w dokumentach w walucie innej niż złoty
polski, Wykonawca przeliczy na zł według średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia
o zamówieniu. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich
kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1)informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2)wykazu robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
3)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Do oferty należy załączyć: 1) Formularz cenowy – Załącznik nr 2, 2) Oświadczenia
wymagane postanowieniami pkt. 8.2 IDW, 3) W przypadku polegania na zasobach innych
podmiotów – Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami,
np. zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 9.2. IDW; propozycję treści zobowiązania zawarto
w Załączniku nr 6, 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z
której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii, 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał
lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania
innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może
je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz.
1114 oraz 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do
ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą, 6) Oryginał gwarancji lub
poręczenia , jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Oryginał gwarancji lub
poręczenia sporządzany w języku obcym składany jest wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych 000/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem
terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru
Wykonawcy: 1)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku
Spółdzielczym w Prabutach Nr 75831900030000170420000070 z adnotacją: Wadium w
postępowaniu na realizację zadania pn. Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni
ścieków w Prabutach, 2)poręczeniach bankowych, 3)poręczeniach pieniężnych
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 4)gwarancjach bankowych,
5)gwarancjach ubezpieczeniowych, 6)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 póz. 1804 oraz z 2015 póz. 978 i
1240). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w
oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Jako Beneficjenta wadium
wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać - „Miasto i Gminę Prabuty
z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 2, 82 – 550 Prabuty" W przypadku wniesienia wadium w
formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie
obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi
zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy
dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 4. Wadium wniesione w
pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2 ppkt. 1)
rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj.
przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy
Pzp. 6.Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z
odsetkami, w przypadku gdy: 1)Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a)odmówi
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie; b)nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy. 2)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie
ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Doświadczenie kierownika budowy 20
Okres gwarancji
20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym
muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo
wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej Umowie.
Zmiana może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach, tj.: 1)W zakresie
przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, może nastąpić w
przypadku: a)wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych,
powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych przez Inspektora
nadzoru/Zamawiającego stanowiących przedmiot zamówienia – potwierdzonych
pisemnie w dzienniku budowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji
zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, b)wystąpienia
konieczności udzielenia Wykonawcy robót budowlanych, stanowiących
przedmiot Umowy, robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o
liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania zamówienia dodatkowego,
c)wystąpienie okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia
niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobiegania, które
nastąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, w szczególności: wojny, akty
terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej,
przy czym przedłużenie terminu zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą
okresowi występowania okoliczności siły wyższej, d)skierowanie przez
Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót
budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy, przez organy administracji
publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót
budowlanych, e)wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu
realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie
kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji

projektowej, f)wystąpienia konieczności wprowadzenia do dokumentacji
projektowej, stanowiącej załącznik do Umowy, zmian, powodujących
wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o
liczbę dni niezbędnych do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami,
uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe
organy, g)konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania
wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako
wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny
od sposobu określonego Umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący
zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie
stanowiącej załącznik do Umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy, h)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
lub świadczenia stron Umowy, i)zmiany warunków dofinansowania
zmieniającego terminy i zasady realizacji inwestycji, j)w przypadku zmiany
albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, z
zastrzeżeniem, że Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, 2)W zakresie wykonania robót zamiennych, zamiany
materiałów, technologii i urządzeń w stosunku do przewidzianych
dokumentacją projektową lub ofertą Wykonawcy, które nie spowodują zmiany
wynagrodzenia: a)z powodu wystąpienia siły wyższej w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody, b)z powodu konieczności zrealizowania przedmiotu
zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, c)jeżeli zmiany te będą
zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru
robót przepisami określającymi sposób wykonania przedmiotu Umowy,
d)jeżeli spowoduje to obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego

na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu Umowy, e)z powodu
poprawy parametrów technicznych, użytkowych bądź funkcjonalnych,
wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub
zmiany obowiązujących przepisów. 3)W zakresie zmiany wynagrodzenia, o
którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy: a)w przypadku odstąpienia od
realizacji danego elementu robót lub części robót z danego elementu pod
warunkiem, że z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji okoliczności, Wykonawca nie wykonana pewnego zakresu robót i
nie wpłynie to na parametry techniczne, użytkowe bądź funkcjonalne
przedmiotu Umowy, a roboty te można wyodrębnić na podstawie kosztorysu
ofertowego, b)w przypadku konieczności zmiany technologii lub
konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
projektowanych, jeżeli ich niezastosowanie groziłoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu, w oparciu o wskaźniki i ceny przyjęte w
kosztorysie ofertowym, a w przypadku robót dla których nie określono cen
w kosztorysie ofertowym, na podstawie cen nie wyższych niż średnie
SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót z
województwa pomorskiego, c)w przypadku ustawowej zmiany procentowej
stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
niefakturowanej część wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie
podatku VAT. 2.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3.Wszelkie zmiany
Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony Umowy. 4.Z wnioskiem o zmianę treści Umowy może
wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 5.Nie stanowi zmiany
Umowy, zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony oraz
zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli
dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Data: 23/05/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę
udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: 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:

