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Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane x
Dostawy
•
Usługi
•

publikacja obowiązkowa x
publikacja nieobowiązkowa •

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
Nazwa:
Gmina Rewal
Adres pocztowy:
ul. Mickiewicza 19
Miejscowość:
Rewal
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Kod pocztowy:
72-344
Tel.:
091/ 386-29-67

Województwo:
zachodniopomorskie

Tomasz Bartkowski
E-mail:
Fax:
zp@rewal.pl
091/ 386-27-58
Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres zamawiającego (URL): www.rewal.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
x jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do
kontaktów
Inny: proszę wypełnić załącznik A.I
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
x jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do
kontaktów
Inny: proszę wypełnić załącznik A.II
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres:
x jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do
kontaktów
Inny: proszę wypełnić załącznik A.III
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
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Administracja rządowa centralna
Administracja rządowa terenowa
X Administracja samorządowa
Podmiot prawa publicznego
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub
trybunał
Państwowa szkoła wyższa
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Inny (proszę określić):
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Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):
samorząd lokalny

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających

tak

nie x

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pobierowie, gmina Rewal.”
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi)
(a) Roboty budowlane

x

Wykonanie

x

(b) Dostawy

(c) Usługi

Kupno

Kategoria usług:

Zaprojektowanie i wykonanie

Dzierżawa

Realizacja obiektu budowlanego za
pomocą dowolnych środków,
zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego

Najem

Główne miejsce lub lokalizacja robót
budowlanych

Główne miejsce realizacji dostawy

Leasing
Inne
Główne miejsce świadczenia usług

Pobierowo

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego x

nr

Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Zawarcia umowy ramowej
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II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Maksymalna liczba
wykonawców planowanej umowy ramowej

lub miesiącach:

Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach:

Wartość umowy ramowej (podać wyłącznie dane liczbowe):
Wartość bez VAT:
lub zakres: między

Waluta
a

Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia):
II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
POBIEROWIE, GMINA REWAL.

OCZYSZCZALNI

ŚCIEKÓW

W

W ramach tego zadania do obowiązków wykonawcy będzie należało między innymi:
1.

Roboty przygotowawcze w tym wykarczowanie drzew i likwidacja obiektów kolidujących z lokalizacją
projektowanych obiektów.

2.

Roboty ziemne pod nowoprojektowane obiekty kubaturowe i liniowe w tym czasowe odwodnienie terenu na czas
wykonania robót.

3.

Roboty konstrukcyjno – budowlane w zakresie:

4.

modernizacji konstrukcji istniejących zbiorników istniejących reaktorów biologicznych.
wzmocnienie fundamentów i ścian budynku hali dmuchaw
wykonanie konstrukcji żelbetowej piaskownika wraz z kanałami dopływowymi i odpływowymi,
wykonanie konstrukcji żelbetowej zbiornika reaktora biologicznego,
wykonanie konstrukcji żelbetowej komory rozdziału ścieków na osadniki wtórne,
wykonanie konstrukcji żelbetowej osadników wtórnych,
wykonanie konstrukcji żelbetowej osadników wtórnych,
wykonanie konstrukcji żelbetowej pompowni osadu recyrkulowanego,
wykonanie budynku stacji odwadniania i higienizacji osadu posadowionego na studniach fundamentowych.
Montaż urządzeń i instalacji technologicznych w zakresie :

5.

demontaż urządzeń w modernizowanych obiektach,
montaż urządzeń i instalacji technologicznych w modernizowanych obiektach,
montaż urządzeń i instalacji technologicznych w nowo projektowanych obiektach,
hermetyzacja obiektów oczyszczalni ścieków i montaż biofiltra.
Wykonanie sieci technologicznej w zakresie:

-

demontażu części istniejących sieci technologicznych,
wykonanie nowych sieci technologicznych, rurociągów ściekowych, osadowych i sprężonego powietrza do
modernizowanych i projektowanych obiektów oczyszczalni
wykonanie nowej sieci wodociągowej do projektowanych obiektów
Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA w zakresie:

6.

a)

demontażu części istniejącej sieci elektrycznej na terenie oczyszczalni,
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b) demontażu istniejących instalacji zasilania i sterowania w modernizowanych obiektach,
c) wykonanie nowych instalacji zasilania i sterowania w modernizowanych i projektowanych obiektach,
d) wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie programu komputerowego do sterowania urządzeniami i
procesem technologicznym oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych
Roboty drogowe i magazyn osadu w zakresie
a)

wykonanie dróg dojazdowych i placów manewrowych do separatora piasku i stacji mechanicznego
odwadniania i higienizacji osadu,
b) wykonanie placu składowego osadu,
c) Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni ścieków.
d) Koszty wody do rozruchu hydraulicznego, badań i analiz niezbędnych dla prawidłowego
przeprowadzenia rozruchu, oraz wynagrodzenia członków Komisji Rozruchowej, Wykonawca winien
uwzględnić w cenie ryczałtowej wykonania Kontraktu
II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi
lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego
1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
II.1.7) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Słownik główny

45.00.00.00-7
45.23.24.21-9

Główny
przedmiot

.
.
.
.

Dodatkowe
przedmioty

.
.
.
.

.
.
.
.

-

-

-

-

-

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy
wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części)
tak
nie x
II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

tak

nie x

II. 2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
Całkowita wielkość lub zakres
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie, gmina Rewal – jak w pkt II.1.5.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Pożądany

Wymagany x

Okres w miesiącach:
lub data rozpoczęcia

lub dniach:

/

/

(dd/mm/rrrr) lub zakończenia
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 300.000,00 zł PLN (słownie: trzysta tysięcy zł).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY
SPEŁNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy
prawo zamówień publicznych
- wniosą wadium w wymaganej wysokości
- zaakceptują warunki umowy załączonej do SIWZ
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów według
formuły: spełnia – nie spełnia
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2)aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
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udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i
doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć n/w informacje zestawione w „oświadczeniu o kwalifikacjach Wykonawcy do wykonywania
zamówienia” (załączniku 3).
1) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, robót budowlanych, odpowiadających wartością robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz
Zamawiających, wg wzoru podanego w załączniku nr 3. Wykonawca winien wykazać, że zrealizował minimum
dwa zadania budowlane o wartości co najmniej 22,0 mln. złotych i jeden obiekt budowlany o wartości co
najmniej 10,0 mln złotych. Z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.
Dodatkowo ze złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie jaki zakres robót został wykonany i o jakiej
wartości.
Do „wykazu” załączyć należy dokumenty potwierdzające (referencje), że wykazane w załączniku nr 3 roboty
wykonane zostały należycie.

2) Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich trzech latach - licząc
wstecz od dnia wszczęcia postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Wykonawca musi posiadać przeciętne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech latach, w ilości co najmniej 90
pracowników. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
Informację dotyczącą przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników sporządzoną według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
Wykonawca wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia personel inżynieryjny wraz z informacjami na
temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania
przez nich czynności:
• jedną osobę na stanowisku Kierownik Budowy: posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na
stanowisku kierownika budowy z zakresu budowy nowego obiektu mechaniczno – biologicznej oczyszczalni
ścieków oraz posiadającą przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy
i robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa;
• co najmniej 2 osoby na stanowisko Kierownika Robót Sanitarnych, posiadające co najmniej 4 letnie
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy / robót z zakresu robót sanitarnych oraz
posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie, sieci,
instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń
oraz przynależące do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
• co najmniej 1 osobę na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych: posiadającą co najmniej 4 letnie
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy / robót oraz posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Odrębnie i ponad powyższe warunki: - dla Kierownika Budowy wymagane jest posiadanie ogólnego doświadczenia
zawodowego na stanowiskach kierowniczych zgodnych z posiadanymi uprawnieniami w okresie co najmniej 5 lat pracy
oraz - dla branżowych Kierowników Robót wymagane jest posiadanie ogólnego doświadczenia zawodowego na
stanowiskach kierowniczych zgodnych z posiadanymi uprawnieniami w okresie co najmniej 3 lat pracy.
Za doświadczenie zawodowe rozumie się lata czynne zawodowo od daty otrzymania uprawnień budowlanych.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczeniem
niezbędnym do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nich czynności, sporządzony według
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 oraz Życiorys Zawodowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ oraz
dołączyć należy:
1. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień;
2. Aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Budownictwa.
3) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
-

Informację, że Lider Konsorcjum wykona co najmniej 70 % robót
oraz informację na temat
podwykonawców pozostałej części zamówienia, Wymaga się by podwykonawców na etapie realizacji
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zatwierdził Inżynier Kontraktu.
4) W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda n/w dokumentów.

1) Sprawozdania finansowego, a w przypadku jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku
wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów
określających obroty oraz zobowiązania i należności ogółem - za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Z dokumentów tych powinno wynikać, że
Wykonawca uzyskał w latach 2004, 2005 i 2006, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten
okres, średnioroczne z tych trzech lat przychody z wykonawstwa robót budowlanych o wartości co najmniej
80,0 mln złotych (należy udokumentować załączając wykaz robót w latach 2004, 2005 i 2006 z podaniem
wartości oraz dat i miejsca realizacji) oraz wskaźnik płynności finansowej w ostatnich trzech latach
finansowych, liczony z bilansów sprawozdania finansowego: aktywa obrotów / zobowiązania
krótkoterminowe > min.1,10.
2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzająca wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wynoszącą co najmniej 5,0 mln zł, wystawiona nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
3) Polisę potwierdzającą, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2,0 mln zł.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

x

Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
Liczba wykonawców
lub minimalna liczba

/ maksymalna liczba
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IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
lub
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie

Kryteria

Znaczenie

Kryteria

1. Oferowana cena ryczałtowa

90%

6.

2. Czas udzielenia gwarancji na roboty
technologiczne i urządzenia

5%

7.

3. Czas udzielenia gwarancji na
szczelność zbiorników reaktorów
biologicznych

Znaczenie

8.
9.

5%

10.

4.
5.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie x

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na
której będzie prowadzona

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy): www.rewal.pl/bip
Opłata (o ile dotyczy) 1.586,00 zł Waluta: PLN
Warunki i sposób płatności: przelewem na konto Zamawiającego
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu
konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy):
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IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
Data:

08/05/2007

(dd/mm/rrrr)

Godzina: 10:00

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty
ES

CS

DA DE

ET

EL EN FR IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL FI
X

Inne:
IV.3.5) Termin związania ofertą

/

Do :

/

lub okres w dniach:

(dd/mm/rrrr)

30 dni

(od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data:

08/05/2007 (dd/mm/rrrr)

Godzina: 10:30

Miejsce siedziba Urzędu Gminy Rewal – pokój nr 6.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
tak

nie x

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)

VI.3) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

03/04/2007 r. (dd/mm/rrrr)
.....................................................
zamawiający
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