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Aleksandrow: Kanalizacja Gminy Aleksandrow - Budowa przydomowych oczyszczalni
sciekow na terenie gminy Aleksandrow

Numer ogloszenia: 81388 - 2012; data zamieszczenia: 15.03.2012
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ^CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrow , Aleksandrow 39b, 26-337 Aleksandrow,
woj. lodzkie, tel. 044 7560027, faks 044 7560014.

• Adres strony internetowej zamawiajqcego: www.bip.aleksandrow.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ^CEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.l) OKRESLENIE PRZEDM1OTU ZAMOWIENIA

II. 1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego: Kanalizacja Gminy Aleksandrow
- Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie gminy Aleksandrow,

11.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiot
zamowienia obejmuje wykonanie robot budowlanych polegajqcych na budowie
przydomowych oczyszczalni sciekow w ilosci 359 szt. wraz z urz^dzeniami towarzyszacymi
w 32 solectwach na terenie gminy Aleksandrow, w miejscowosciach i dzialkach wskazanych
przez Zamawiajq.cego: a) Typ 1 o przepustowosci dobowej nie mniejsze niz 0,80 m3 - 165 szt.
b) Typ 2 o przepustowosci dobowej nie mniejsze niz 1,44 m3 - 189 szt. c) Typ 3 o
przepustowosci dobowej nie mniejsze niz 2,52 m3 - 5 szt. Szczegoiowo przedmiot
zamowienia okreslony zostal w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot..

II.l. 4) Czy przewiduje sic udzielenie zamowien uzupelniajqcych: nie.

11.1.5) Wspolny Slownik Zamowien (CPV): 45.23.24.21-9, 45.23.24.10-9.



11.1.6) Czy dopuszcza si£ zlozenie oferty cz^sciowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWAN1A ZAMOWIENIA LUB TERMIN WVKONANIA: Zakonczenie:
30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHN1CZNYM

IIU)WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiqzany do wniesienia wadium w
wysokosci : 40.000 PLN (slownie zlotych; czterdziesci tysi^cy 00/100)

111.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje si$ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia: nie

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTF.POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

• HI. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajf) obowi^zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania occny spelniania tego warunku

o Zamawiaja^cy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagaii, ktorych
spetnienie Wykonawca b^dzie zobowia^zany wykazac.

• III.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Zamawiajq.cy uzna powyzszy warunek, jesli Wykonawca wykaze, ze wykonal
w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej jedna^
robot? budowlana, o wartosci co najmniej 3 mln zl brutto, porownywalna^ z
przedmiotem zamowienia, tj. polegaj^cq. na budowie przydomowych
oczyszczalni sciekow Zamawiajq.cy dokona oceny spehiienia warunkow
udzialu w post?powaniu na podstawie oswiadczen i dokumentow, o ktorych
mowa w sekcji III.4.1 ogloszenia o zamowieniu na zasadzie spelnia - nie
spelnia

• II1.3.3) Potencjal tcchniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Zamawiajajsy nie precyzuje w tym /akresie zadnych wymagaii, ktorych
spetnienie Wykonawca b^dzie zobowiazany wykazac

• 1II.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia



Opis sposobu dokonywania occny speiniania tego warunku

o Wykonawca winien wykazac, ze dysponuje: co najmniej jedna^ osoba ,̂ ktora
bedzie pelnic funkcjej Kierownika robot sanitarnych posiadaja^q.: uprawnienia
budowlane do kierowania budowq. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociqgowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajq.ce im
wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowiq.zujq.cych przepisow; co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe na
stanowisku kierownika robot sanitarnych; aktualne zaswiadczenie o wpisie na
list$ odpowiednich izb samorzajiu zawodowego oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. co najmniej jedna^ osob% ktora bedzie pemic
funkcje^ Kierownika robot elektrycznych posiadaja^caj uprawnienia budowlane
do kierowania robotami elektrycznymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji, urzqdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub
odpowiadajq.ce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowiazuj^cych przepisow; co najmniej 2-letnie
doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robot elektrycznych;
aktualne zaswiadczenie o wpisie na listc; odpowiednich izb samorzadu
zawodowego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Zamawiajqcy
dokona oceny spelnienia warunkow udzialu w post^powaniu na podstawie
oswiadczeri i dokumentow, o ktorych mowa w sekcji III.4.1 ogloszenia o
zamowieniu na zasadzie spelnia - nie spelnia

I1I.3.5) Sytuacja ekonomiczna i fmansowa

Opis sposobu dokonywania occny spclniania tego warunku

o Zamawiajqcy uzna powyzszy warunek za spehiiony, jezeli wykonawca
wykaze, ze: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwiqzanej z przedmiotem zamowienia na sum^
ubezpieczenia nie mniejsza^ niz 1 mln zl. (slownie: jeden milion zlotych
00/100). b) posiada srodki fmansowe lub zdolnosc kredytowq. w wysokosci co
najmniej 2 mln zl (slownie: dwa miliony zlotych 00/100). Zamawiajqcy
dokona oceny spelnienia warunkow udzialu w post^powaniu na podstawie
oswiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w sekcji III.4.1 ogloszenia o
zamowieniu na zasadzie speJnia - nie spetnia

HI.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZEN1U NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkow, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczcnia o spetnieniu warunkow
udzialu w post^powaniu, nalezy przcdlozyc:

• wykaz robot budowlanych w zakresie niezb^dnym do wykazania spelniania
warunku wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi^ciu
lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie
do udzialu w post^powaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca



wykonania oraz zal^czeniem dokumentu potwierdzaj^cego, ze roboty
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo
ukonczone

• wykaz osob, ktore b^da^ uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie uslug, kontrol? jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezb^dnych dla
wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci, oraz informacj^o podstawie do dysponowania tymi osobami

• oswiadczenie, ze osoby, ktore beda^ uczestniczyc w wykonywaniu
zamowienia, posiadajq_ wymaganc uprawnienia, jezeli ustawy naktadajq.
obowi^zek posiadania takich uprawnieii

• informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, w
ktorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj^c^ wysokosc
posiadanych srodkow fmansowych lub zdolnosc kredytowq. wykonawcy,
wystawiona^ nie wczesniej niz 3 miesiajse przed uplywem terminu skladania
wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu o udzielenie
zamowienia albo skladania ofert

• oplacona^ polist^, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy,
ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalnosci zwia^zanej z przedmiotem zamowienia

Wykonawca powoluj^cy si? przy wykazywaniu spemienia warunkow udzialu w
post^powaniu na zdolnosc fmansowa^ innych podmiotow, przedkiada informacj<;
banku lub spoldzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, dotyczq.cq. podmiotu, z
ktorego zdolnosci finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy,
potwierdzaja^cq. wysokosc posiadanych przez ten podmiot srodkow fmansowych lub
jego zdolnosc kredytowa^ wystawiona^ nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed upfywem
terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo skladania ofert.
111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, nalczy przedlozyc:

• oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odr^bne przepisy wymagaja^
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesit^cy przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert, a w
stosunku do osob fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

111.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe_ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedklada:



HI.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib^ lub miejsce
zamieszkania potwierdzajijcy, ze:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci - wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiQcy przed uplywem terminu skladania wnioskow o
dopuszczenie do udzialu w post^powaniu o udzielenie zamowienia albo
skladania ofert

111.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ^CYCH, ZE
OFEROWANE DOSTAWY , USLUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE
ODPOWTADAJA OKRESLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy, uslugi lub roboly budowlane odpowiadaja^
okreslonym wymaganiom nalezy przedlozyc:

• inne dokumenty
W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadajq. wymaganiom
okreslonym przez zamawiaj^cego, zamawiaja^cy za^da: deklaracji zgodnosci
oferowanego produktu (przydomowej oczyszczalni sciekow) z norma. PN EN
12566-3:2005+A 1:2009 potwierdzonq. kopiq. certytlkatu/swiadectwa/atestu
glownego wraz z kopiami wynikow badan zgodnych z norma, odnosza.cych si? do
nizej wymienionych w normie badan: - wodoszczelnosc; - wytrzymalosc
konstrukcyjna; - skutecznosc oczyszczania; Uwaga w badaniach zgodnie z
rozporza^dzeniem trzeba podawac st^zenia zanieczyszczeii sciekow surowych i
oczyszczonych oraz wartosc procentowa.); - trwalosc. specyfikacji technieznej
(opis urzajdzen technicznych) proponowanych przydomowych oczyszczalni
sciekow z rysunkami proponowanych oczyszczalni sciekow oraz pozostalych
elementow sktadowych pojedynczego systemu.

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy 359 szt. sporzqdzony dla kazdego z 359 przedmiarow. Ponadto
Wykonawca do oferty zala^czy oswiadczenie dostawcy oczyszczalni, ze jest w stanie
dostarczyc wymagana^ przez Zamawiajq.cego ilosc przydomowych oczyszczalni sciekow w
terminie, ktory pozwoli Wykonawcy zakonczyc budow^ do 30,11.2012r.

111.7) Czy ogranicza si£ mozliwosc ubiegania si£ o zamowienie publiczne tylko dla
wykonawcow, u ktorych ponad 50 % pracownikow stanowiq osoby niepelnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si£ istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian

Zamawiajacy przewiduje mozliwosc zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzgl^dnieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia: a) zmiany b^daee nast^pstwem dziaiania osob trzecich, w
szczegolnosci spowodowane brakiem zgody lub zmiany zgody mieszkaricow na realizacj?
inwestycji na terenie b^da^cej ich wlasnoscia^ b) zmiany dotycza^ce pojawienia si? na rynku
materialow lub urzajdzen nowszej generacji pozwalaja^cych na zaoszcz^dzenie kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub przyspieszenie terminu realizacji umowy, c)
koniecznosc zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwi^zan technicznych lub
materiatowych ze wzgl^du na zmiany obowiqzuja^cego prawa, d) terminu realizacji
przedmiotu zamowienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana
spowodowana moze bye jedynie okolicznosciami lezacymi wy^cznie po stronie
Zamawiajaeego lub okolicznosciami niezaleznymi zarowno od Zamawiajq.cego jak i od
Wykonawcy, e) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy lub zmiany sposobu
wykonywania przedmiotu umowy (zmiana technologii wykonania robot), wraz ze skutkami
finansowymi, z tytulu wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana moze bye
dokonana jedynie z korzyscia^ dla Zamawiajaeego, np. zmiana dokumentacji projektowej w
celu obnizenia kosztu wykonania przedmiotu umowy lub zmiana ta b^dzie sprzyjac
optymalnemu wykonaniu zamowienia, jak rowniez oszcz^dnemu i celowemu wydatkowaniu
srodkow publicznych, jak rowniez w przypadku gdy koniecznosc wprowadzenia zmian
wynika z okolicznosci ktorych nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia niniejszej
umowy. f) zmniejszenia ilosci przydomowych oczyszczalni sciekow w przypadku wycofania
zgody na realizacj? oczyszczalni na danej nieruchomosci przez jej wlasciciela co powodowac
b^dzie zmniejszenie wynagrodzenia o te instalacjc; g) zmiany warunkow platnosci w sytuacji
uzasadnionej zmiany przepisow prawa, wystapieniem okolicznosci nie spowodowanych
zawinionym dzialaniem lub zaniechaniem ktorejkolwiek ze stron umowy, nieotrzymania
przez Zamawiajaeego srodkow budzetowych od dysponenta wiasciwego stopnia, koniecznych
do realizacji niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia: www.bip.aleksandrow.net.pl
Specyfikacj^ istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Urzajd
Gminy w Aleksandrowie, Aleksandrow 39B, 26-337 Aleksandrow.



IV.4.4) Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub
ofert: 02.04.2012 godzina 12:30, miejsce: Sekretariat Urz^du Gminy w Aleksandrowie,
Aleksandrow 39B, 26-337 Aleksandrow.

IV.4.5) Termin zwiajzania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania
ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczqce finansowania projektu/programu ze
srodkow Unii Europejskiej: Projekt wspolfinansowany przez Unie^ Europejskq. w ramach
Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje si$ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w
przypadku nieprzyznania srodkow pochodzqcych z bud/etu Unii Europejskiej oraz
niepodlegaj^cych zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez pahstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy bye przeznaczone
na sfinansowanie calosci lub czesci zamowienia: tak

GMINA ALEKSANDROW
pow. piotrkowski, woj. lodzkie

26-337 Aleksandr6w
REGON 590648072


