
Gmina Grodzisko Dolne: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w

Grodzisku Dolnym

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

RPO WP 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

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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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: Gmina Grodzisko Dolne, krajowy numer identyfikacyjny 690581710, ul.

Grodzisko Dolne 125 a , 37-306 Grodzisko Dolne, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17

2428265, e-mail urzad@grodziskodolne.pl, faks 17 2436038.

Adres strony internetowej (URL): www.grodziskodolne.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: 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

http://bip.grodziskodolne.pl/36-ogloszenia/5884-zamowienia-publiczne.html
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://bip.grodziskodolne.pl/36-ogloszenia/5884-zamowienia-publiczne.html

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:

Pisemnie - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012

r.- Prawo pocztowe Dz. U. 2017 r. poz. 1481 ) lub osobiście, za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Gminy Grodzisko Dolne , 37- 306 Grodzisko Dolne (sekretariat Urzędu – pok. Nr 16)

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym

Numer referencyjny: RI.271.11.2018

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:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

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

wykonawcy:

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: Zadanie obejmuje budowę Selektywnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych w

Grodzisku Dolnym. Budowa Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym złomu, na działce o nr

ewidencyjnym 1806/18 obręb 0012 Grodzisko Dolne, o powierzchni 1311 m2. Zamierzenie

inwestycyjne będzie obejmowało m.in.: plac utwardzony o powierzchni do 750 m2, wiatę

magazynową na odpady o powierzchni do 150 m2, budynek magazynowy odpadów z wydzieloną

częścią socjalno-biurową o powierzchni do 75 m2, infrastrukturę i instalacje towarzyszące, przyłącza

do istniejących sieci (m.in.: wodociągowej, elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi
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instalacjami), urządzenie wodne wylot do istniejącego cieku Leszczynka (Grodziszczanka) wraz z

umocnieniem (na działkach 1806/12 i 7407). W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się tereny

usługowe, magazynowe i mieszkaniowe oraz nieużytki. Na terenie przedsięwzięcia planowany jest

budynek murowany z częścią socjalno-biurową (w tym wyposażenie, tj.: regały, szafki, itp.) i częścią

magazynową, w której magazynowane będą odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny I

elektroniczny oraz w razie potrzeby odpady wielkogabarytowe. Punkt wyposażony będzie w kontenery

ustawione pod wiatą oraz pojemniki na odpady. Plac zostanie utwardzony. Tereny nie utwardzone

zostaną obsadzone roślinnością ozdobną. Wykonane zostanie nowe ogrodzenie. Planuje się

zastosowanie następującej infrastruktury na terenie punktu: sieć wodociągowa, elektryczna, gazowa,

kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa, wylot do istniejącego cieku wraz umocnieniem, a także dojścia,

dojazdy, system oświetlenia placu, infrastruktura przeciwpożarowa oraz tablica informacyjna. Wody

opadowe I roztopowe z powierzchni utwardzonych przed odprowadzaniem do odbiornika będą

podczyszczone w osadniku I separatorze substancji ropopochodnych, ścieki socjalno-bytowe

odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej. Punkt wyposażony będzie w otwarte kontenery o

pojemności ok. 7m3, na odpady inne niż niebezpieczne, ustawione pod wiatą, pojemniki zamykane o

pojemności ok. 1,1 m3, na inne odpady selektywnie zbierane oraz specjalistyczne pojemniki na

odpady niebezpieczne, ustawione w zamykanym wentylowanym magazynie o szczelnej posadzce.

Wyposażenie części socjalnej • biurko - 1szt., • regał wysoki na dokumenty zamykany - 1szt., • regał

wysoki na ubrania zamykany -1szt., • krzesła - 2 szt., • szafka szufladowa przy biurkowa - 1szt., •

lampka biurkowa - 1szt., • szafka wysoka zamykana - 1szt., • czajnik elektryczny - 1szt ., • wieszak

ścienny na obrania - 1szt., • wyposażenie dodatkowe: wycieraczka, miotła, szufla do odgarniania

śniegu, podstawowy sprzęt ppoż. (gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego 6kg - GP-6)

oraz informacja A4 w widocznym miejscu (instrukcja przeciwpożarowa oraz BHP), apteczka

pierwszej pomocy – 1 szt. Wyposażenie części magazynowej a) zestaw sorbentów (S kg) odpowiedni

ze względu na rodzaje odpadów niebezpiecznych, b) gaśnica proszkowa ABC o masie środka

gaśniczego 6kg (GP-6), apteczka, środki pomocy doraźnej do płukania oczu c) specjalistyczny

pojemnik na odpady niebezpieczne o pojemności min. 200 I- akumulatory, dla następujących rodzajów

odpadów:16 06 01,16 06 02, 16 06 03, 20 0133, 20 0134; d) pojemnik na zużyte baterie

małogabarytowe o pojemności min. 10 I, dla następujących rodzajów odpadów:20 0133, 20 0134; e) 7

beczek na płynne odpady niebezpieczne o pojemności min. 60 I, dla następujących rodzajów odpadów

: - 20 0113 - Rozpuszczalniki, - 20 0119 - Środki ochrony roślin I i li klasy toksyczności (bardzo

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) , - 20 0127 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,

lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, - 20 0128 - Farby, tusze, farby drukarskie,

kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 0127, - 20 0129 - Detergenty zawierające
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substancje niebezpieczne, 20 0130 - Detergenty inne niż wymienione w 20 0129, - 20 0180 - środki

ochrony roślin inne niż wymienione w 20 0119; f) specjalistyczny pojemnik na zużyte świetlówki

(odpady z rodzaju 20 01 21 - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć) o pojemności

min. 60 I, pozwalający magazynować świetlówki różnej długości g) 4 zamykane szczelne

specjalistyczne pojemniki o pojemności min. 20 I każdy do magazynowanie leków i odpadów

medycznych; h) 10 zamykanych pojemników na inne odpady niebezpieczne (6x PEHD min. 10 I, 4x

PEHD min. 30 I) Pod wiatą znajdować się 8 otwartych kontenerów KP-7. Podstawowe parametry

kontenerów, stanowiących wyposażenie punktu: Kontenery KP-7- oznaczone 7m3 - 8 szt: kontenery

otwarte niezadaszone z plandeką rolowaną na dłuższy bok , zaczep przystosowany do transport

samochodowego hakowego, otwierane drzwi podwójne na krótszym boku do opróżniania, płozy

zakończone rolkami, konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozją przez dwukrotne

gruntowanie i lakierowanie na kolor zielony. Kontenery umiejscowić pod wiatą magazynową.

Pojemniki 1100 l - oznaczone 1100 na planie - 5 szt. - pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności

1,1 m3 z pokrywą, materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV, koła: 4 x ogumione koło ok. Ø

200mm, 2 z hamulcem , ładowność: min. 400 kg. W ramach projektu zakupione zostaną 2 wagi na

potrzeby PSZOK. 1. Waga elektroniczna o nośności 3 ton składająca się z pomostu wagowego i

elektronicznego terminalu. Platforma stalowa. Waga o wymiarach około 1,25 m na 1,25 m do ważenia

mniejszych gabarytowo śmieci. 2. Przenośna waga najazdowa dla samochodów o długości 7 m i

nośności min. 20 ton. Waga stalowa demontowana, niezwiązana trwale z gruntem. Planuje się także

założenie monitoringu wizyjnego składającego się z 7 kamer wysokiej jakości z możliwością

sterowania (kamery IP), rejestratora (pamięć min. 30 dni, archiwum o poj. 6 Tb) i systemu

okablowania. Dodatkowo zakupiony zostanie laptop wraz z oprogramowaniem i drukarką do obsługi

PSZOK, w tym do obsługi monitoringu wizyjnego. Część numer 1 - Budowa Punktu Zbiórki Odpadów

Komunalnych, Część numer 2 – Zakup i dostawa wyposażenia ( m.in. konteneryKP7, pojemniki na

odpady, wagi, wyposażenie wiaty i budynku) Szczegółowy zakres robót określa: 1) Załącznik nr 8

:Harmonogram rzeczowo-finansowy; 2) Załącznik nr 9: Przedmiary robót , Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentacja projektowa, Specyfikacja dostaw . Określone w

dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, ST typy materiałów i urządzeń podano dla

wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez

materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem

osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia

zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu

zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i

montażu). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać
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wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na

rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają

wymagania określone przez Zamawiającego. Dokładny zakres zadania oraz inne informacje niezbędne

do wyceny robót przedstawia dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót. Kosztorys ofertowy uproszczony musi być w pełni zgodny z zapisami

zawartymi w przedmiarze robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla

poszczególnych pozycji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów do zgłoszenia

zakończenia robót (protokoły, inwentaryzację powykonawczą, obmiar robót, dziennik budowy,

kosztorys powykonawczy, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały, kartę

przekazania odpadów). Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie

realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów oraz o

dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego tę czynność (Karta przekazania odpadów).

Wykonawca zobowiązany jest do oddania inwestycji w stanie umożliwiającym użytkowanie obiektu

(w tym dostarczenie gaśnic wraz z montażem i prawidłowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz

opracowanie planu ewakuacji – jeżeli jest to konieczne ). Stosownie do treści art. 29 ust. 3a u PZP

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z

2018 r., poz. 108 z późn. zm.) - osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji

zamówienia: roboty ogólnobudowlane, roboty drogowe , roboty instalacyjne oraz roboty

wykończeniowe. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia

spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w

zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu

wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - Wykonawca przedłoży

Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane

powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
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rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w

imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy (zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii zamieszczonej

na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych-www.uzp.gov.pl) . Z tytułu niespełnienia przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. W przypadku uzasadnionych

wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający

może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45231600-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45450000-6

45200000-9

45213221-8

45231100-6

45310000-3

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.
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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:

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:

II.9) Informacje dodatkowe:

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: Nie dotyczy - Zamawiający nie określa

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W ZAKRESIE CZĘŚCI NUMER 1 W celu potwierdzenia spełnienia tego

warunku Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

wykonawcy w wysokości 500 000 zł brutto, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed

upływem terminu składania ofert; W ZAKRESIE CZĘŚCI NUMER 2 Nie dotyczy - Zamawiający

nie określa.

Informacje dodatkowe W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia

dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane /informacje w innych walutach niż

określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP

z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu

ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs

przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o

zamówieniu.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
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Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że: W

ZAKRESIE CZĘŚCI NUMER 1 a) posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej roboty

polegającej na budowie punktu zbiórki odpadów o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto

(jedna robota budowlana) lub dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł

brutto każda, 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; (wg załącznika nr 3 do SIWZ ). W

ZAKRESIE CZĘŚCI NUMER 2 Nie dotyczy - Zamawiający nie określa.

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: W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia

dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane /informacje w innych walutach niż

określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP

z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu

ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs

przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o

zamówieniu.

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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

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:

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 u PZP ; 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 (wg

załącznika nr 4 do SIWZ ). Uwaga: Powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców w

terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u

PZP (informacje z otwarcia ofert). Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 u PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa

każdy z Wykonawców. Zamawiający, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany

przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.

25 ust. 1 u PZP tj.: WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NUMER 1: Wykonawca, którego oferta

została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym

terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 u PZP tj.: 1) W celu potwierdzenia

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) Informacja banku lub
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spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 500 000 zł brutto, w

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; Uwaga: Jeżeli z

uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument,

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku

udziału w postępowaniu. b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich 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 (wg załącznika nr 3 do SIWZ); Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty

wymagane w pkt. 7.1 II p pkt. 1) lit. a) – b) SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który

wykazuje spełnianie warunków, w zakresie opisanym w pkt. 6.2 SIWZ 2) W celu potwierdzenia

braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) Zaświadczenie

właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu; b) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) Oświadczenie wykonawcy o
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niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn.zm.) – wg

załącznika nr 5 do SIWZ Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenie wymagane w pkt 7.1 II p pkt 2) lit.a) – c) SIWZ

składa każdy z Wykonawców. Uwaga: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1 II p pkt 2) lit. a) – c)

SIWZ . Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie

zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126) oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu

dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane

są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o

których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy w zakresie dokumentów,

które każdego z nich dotyczą. Natomiast pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy

wchodzącego w skład Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę którego dotyczą. Zamawiający może

żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, o których mowa w

rozporządzeniu, innego niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone

w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Uwaga: W przypadku, gdy

złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w

postępowaniu zawierają dane /informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ,

Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie

opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej

opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt a) - b)

ogłoszenia (pkt 7.1 II p pkt 2) lit. a) - b) SIWZ ) – składa dokument lub dokumenty wystawione w

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,

że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu, 2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a, powinny być

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju,

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje się. 4) W

przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

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:

WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NUMER 1: Wykonawca, którego oferta została najwyżej

oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie

krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 u PZP tj.: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) Informacja banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 500 000 zł brutto, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej

przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
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ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w

wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w

postępowaniu. b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5

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

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich 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 (wg załącznika nr 3 do SIWZ); Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty

wymagane w pkt. 7.1 II p pkt. 1) lit. a) – b) SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który

wykazuje spełnianie warunków, w zakresie opisanym w pkt. 6.2 SIWZ Uwaga: Wykonawca może

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz

w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (na zasadach określonych w art. 22a

ust 1-6 u PZP). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy

udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich

sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 oraz ust. 5 pkt 8 u PZP. Wykonawca, który

powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w

postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt

7.1 I p pkt 1) SIWZ, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. W odniesieniu do warunków

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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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) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu - (wg załącznika nr 2 do SIWZ) aktualne na dzień składania ofert, stanowiące

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców

oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia ( w zakresie części 1,2 ) 2) Formularz

ofertowy. 3) Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony zgodnie z przedmiarami robót ( w

zakresie części 1 oraz specyfikacja dostaw w zakresie części 2) 4) Pełnomocnictwo do

występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone

w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy).

5) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych

zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). OFERTY

WSPÓLNE ( KONSORCJUM/ SPÓŁKA CYWILNA) 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się

o udzielenie zamówienia. 2) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do

wykonawców, o których mowa w pkt 1. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 8 u PZP, natomiast spełnianie warunków

udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.2 SIWZ powinny zostać spełnione przez

Wykonawców łącznie. 4) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia

umowy. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z

oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno: a) określać do jakiego postępowania ma

zastosowanie b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania c) zawierać nazwę z

określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

niniejszego zamówienia. 5) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany
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przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy

muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we

właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 7) Pełnomocnik pozostaje w

kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi

sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. 8) Wspólnicy spółki

cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 9) Przed

podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy

składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę

konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

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

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w

wysokości : Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść

wadium w wysokości : Część numer 1- 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Część

numer 2 - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium Wadium należy wnieść w jednej lub kilku

następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 u PZP , tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że

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

ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5

pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 9.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem

terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego: BS Leżajsk

o/Grodzisko Dolne 53 9187 1024 2003 2000 1270 0005 W przypadku wadium wnoszonego w

pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego ,,wniesienia”. Przez ,,wniesienie”

rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć

dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium

wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem

terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt. 7b u PZP). W przypadku
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wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej

kopercie opisanej ,, Wadium – Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w

Grodzisku Dolnym ” oraz włożyć do koperty zewnętrznej. Wadium wniesione w formie innej niż

pieniężna musi spełniać następujące wymagania: odpowiadać co do wartości wysokości wadium

określonej w niniejszej SIWZ, musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania

ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust.

4a i 5 u PZP) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z

klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta

(poręczyciela), Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 u

PZP. 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: - odmówił podpisania umowy w

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stało 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. Wykonawca lub podmiot wystawiający gwarancję bankową/ubezpieczeniową

nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub

wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych

oświadczeń złożonych przez wykonawcę lub inny podmiot pod rygorem wykluczenia Wykonawcy.

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
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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:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

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
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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)

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

Należy 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 OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

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

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:
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

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:

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) 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. Na podstawie art. 144 u PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej
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umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie i na

warunkach wskazanych poniżej: 1) W zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku: a)

wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: nieterminowego

przekazania miejsca wykonywania robót lub wstrzymania robót przez Zamawiającego; b)

konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót, które mogą mieć wpływ na terminową realizację zadania, c) konieczności

wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 36a ustawy Prawo

budowlane, d) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, wstrzymujących lub

opóźniających realizację robót; jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w

stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie; e) zmian

powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; f)

wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe

spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne

następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w

terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z

okoliczności wymienionych powyżej termin realizacji robót określony w § 2 ust. 2 umowy może ulec

odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia ich wykonywania w sposób należyty,

nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku gdy nie były one

następstwem okoliczności za które odpowiada Wykonawca. 2. Zmiany istotne treści umowy wymagają

zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 3. Warunkiem

wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmianę umowy (zawarcie aneksu)

złożony przez Wykonawcę. 4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie w/w okoliczności

poprzez przedłożenie stosownych ekspertyz, opinii, itp. 5. Podpisanie aneksu do umowy powinno być

poprzedzone, pod rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego

uzasadnienie. 1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w

następujących warunkach: 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) w

przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2

ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015,

poz. 2008 z późn. zm), 3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2. W

sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 wykonawca składa pisemny wniosek o

zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z noty obciążeniowej

wystawionej po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług.
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Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie

kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności

wskazanych w ust. 1 pkt 2 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie

publiczne w zakresie płatności wynikających z noty obciążeniowej wystawionej po wejściu w życie

przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty

wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a

wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek

powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca

obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą

akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom wykonawcy, które nie są

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 4. W sytuacji

wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę

umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z noty obciążeniowej wystawionej

po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o

którym mowa w ust. 1 pkt 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te

dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze

zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 5. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o

których mowa w ust. 2-4, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 6. Zmiana umowy skutkuje

zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do

umowy, o którym mowa w ust. 5. 7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1

pkt 1-3, na koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania

zmiany umowy przez zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-06-25, 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: 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:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku

Dolnym

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:Zadanie

obejmuje budowę Selektywnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym. Budowa

Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym złomu, na działce o nr ewidencyjnym 1806/18 obręb

0012 Grodzisko Dolne, o powierzchni 1311 m2. Zamierzenie inwestycyjne będzie obejmowało m.in.:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57396...

25 z 30 2018-06-06, 12:29



plac utwardzony o powierzchni do 750 m2, wiatę magazynową na odpady o powierzchni do 150 m2,

budynek magazynowy odpadów z wydzieloną częścią socjalno-biurową o powierzchni do 75 m2,

infrastrukturę i instalacje towarzyszące, przyłącza do istniejących sieci (m.in.: wodociągowej,

elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi instalacjami), urządzenie wodne wylot do

istniejącego cieku Leszczynka (Grodziszczanka) wraz z umocnieniem (na działkach 1806/12 i 7407). W

sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się tereny usługowe, magazynowe i mieszkaniowe oraz

nieużytki. Na terenie przedsięwzięcia planowany jest budynek murowany z częścią socjalno-biurową (w

tym wyposażenie, tj.: regały, szafki, itp.) i częścią magazynową, w której magazynowane będą odpady

niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny I elektroniczny oraz w razie potrzeby odpady

wielkogabarytowe. Punkt wyposażony będzie w kontenery ustawione pod wiatą oraz pojemniki na

odpady. Plac zostanie utwardzony. Tereny nie utwardzone zostaną obsadzone roślinnością ozdobną.

Wykonane zostanie nowe ogrodzenie. Planuje się zastosowanie następującej infrastruktury na terenie

punktu: sieć wodociągowa, elektryczna, gazowa, kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa, wylot do

istniejącego cieku wraz umocnieniem, a także dojścia, dojazdy, system oświetlenia placu, infrastruktura

przeciwpożarowa oraz tablica informacyjna. Wody opadowe I roztopowe z powierzchni utwardzonych

przed odprowadzaniem do odbiornika będą podczyszczone w osadniku I separatorze substancji

ropopochodnych, ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej. Punkt

wyposażony będzie w otwarte kontenery o pojemności ok. 7m3, na odpady inne niż niebezpieczne,

ustawione pod wiatą, pojemniki zamykane o pojemności ok. 1,1 m3, na inne odpady selektywnie zbierane

oraz specjalistyczne pojemniki na odpady niebezpieczne, ustawione w zamykanym wentylowanym

magazynie o szczelnej posadzce. Wyposażenie części socjalnej • biurko - 1szt., • regał wysoki na

dokumenty zamykany - 1szt., • regał wysoki na ubrania zamykany -1szt., • krzesła - 2 szt., • szafka

szufladowa przy biurkowa - 1szt., • lampka biurkowa - 1szt., • szafka wysoka zamykana - 1szt., • czajnik

elektryczny - 1szt ., • wieszak ścienny na obrania - 1szt., • wyposażenie dodatkowe: wycieraczka, miotła,

szufla do odgarniania śniegu, podstawowy sprzęt ppoż. (gaśnica proszkowa ABC o masie środka

gaśniczego 6kg - GP-6) oraz informacja A4 w widocznym miejscu (instrukcja przeciwpożarowa oraz

BHP), apteczka pierwszej pomocy – 1 szt. Wyposażenie części magazynowej i) zestaw sorbentów (S kg)

odpowiedni ze względu na rodzaje odpadów niebezpiecznych, j) gaśnica proszkowa ABC o masie środka

gaśniczego 6kg (GP-6), apteczka, środki pomocy doraźnej do płukania oczu k) specjalistyczny pojemnik

na odpady niebezpieczne o pojemności min. 200 I- akumulatory, dla następujących rodzajów odpadów:16

06 01,16 06 02, 16 06 03, 20 0133, 20 0134; l) pojemnik na zużyte baterie małogabarytowe o pojemności

min. 10 I, dla następujących rodzajów odpadów:20 0133, 20 0134; m) 7 beczek na płynne odpady

niebezpieczne o pojemności min. 60 I, dla następujących rodzajów odpadów : - 20 0113 -

Rozpuszczalniki, - 20 0119 - Środki ochrony roślin I i li klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne
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np. herbicydy, insektycydy) , - 20 0127 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice

zawierające substancje niebezpieczne, - 20 0128 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice

inne niż wymienione w 20 0127, - 20 0129 - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne, 20 0130 -

Detergenty inne niż wymienione w 20 0129, - 20 0180 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20

0119; n) specjalistyczny pojemnik na zużyte świetlówki (odpady z rodzaju 20 01 21 - Lampy

fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć) o pojemności min. 60 I, pozwalający magazynować

świetlówki różnej długości o) 4 zamykane szczelne specjalistyczne pojemniki o pojemności min. 20 I

każdy do magazynowanie leków i odpadów medycznych; p) 10 zamykanych pojemników na inne odpady

niebezpieczne (6x PEHD min. 10 I, 4x PEHD min. 30 I) Pod wiatą znajdować się 8 otwartych

kontenerów KP-7. Podstawowe parametry kontenerów, stanowiących wyposażenie punktu: Kontenery

KP-7- oznaczone 7m3 - 8 szt: kontenery otwarte niezadaszone z plandeką rolowaną na dłuższy bok ,

zaczep przystosowany do transport samochodowego hakowego, otwierane drzwi podwójne na krótszym

boku do opróżniania, płozy zakończone rolkami, konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozją

przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie na kolor zielony. Kontenery umiejscowić pod wiatą

magazynową. Pojemniki 1100 l - oznaczone 1100 na planie - 5 szt. - pojemniki z tworzywa sztucznego o

pojemności 1,1 m3 z pokrywą, materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV, koła: 4 x ogumione

koło ok. Ø 200mm, 2 z hamulcem , ładowność: min. 400 kg. W ramach projektu zakupione zostaną 2

wagi na potrzeby PSZOK. 1. Waga elektroniczna o nośności 3 ton składająca się z pomostu wagowego i

elektronicznego terminalu. Platforma stalowa. Waga o wymiarach około 1,25 m na 1,25 m do ważenia

mniejszych gabarytowo śmieci. 2. Przenośna waga najazdowa dla samochodów o długości 7 m i nośności

min. 20 ton. Waga stalowa demontowana, niezwiązana trwale z gruntem. Planuje się także założenie

monitoringu wizyjnego składającego się z 7 kamer wysokiej jakości z możliwością sterowania (kamery

IP), rejestratora (pamięć min. 30 dni, archiwum o poj. 6 Tb) i systemu okablowania. Dodatkowo

zakupiony zostanie laptop wraz z oprogramowaniem i drukarką do obsługi PSZOK, w tym do obsługi

monitoringu wizyjnego. Część numer 1 - Budowa Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych, Szczegółowy

zakres robót określa: 3) Załącznik nr 8 :Harmonogram rzeczowo-finansowy; 4) Załącznik nr 9:

Przedmiary robót , Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentacja projektowa,

Specyfikacja dostaw . Określone w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, ST typy materiałów i

urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich

zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod

warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i

urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji

przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu

transportu i montażu). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą
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spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się

na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają

wymagania określone przez Zamawiającego. Dokładny zakres zadania oraz inne informacje niezbędne do

wyceny robót przedstawia dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231600-1, 45450000-6, 45200000-9, 45213221-8,

45231100-6, 45310000-3

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: 2018-10-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 30,00

Termin płatności faktury 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
2 Nazwa:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym

- DOSTAWY

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:Część numer 2

– Zakup i dostawa wyposażenia ( m.in. konteneryKP7, pojemniki na odpady, wagi, wyposażenie wiaty i

budynku) Szczegółowy zakres robót określa: Załącznik nr 8 :Harmonogramy rzeczowo-finansowe;
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Załącznik nr 9: Przedmiary robót , Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentacja

projektowa, specyfikacja dostaw Określone w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, ST typy

materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje

prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach

technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący

materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w

realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów, ciężaru,

sposobu transportu i montażu). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia

muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który

powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dokładny zakres zadania oraz inne informacje

niezbędne do wyceny robót przedstawia dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robót.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231600-1, 45450000-6, 45200000-9, 45213221-8,

45231100-6, 45310000-3

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: 2018-10-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 30,00

Termin płatności faktury 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57396...
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