
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

Krasnobród: Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą: Budowa

kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w  ul. Tomaszowskiej w

Krasnobrodzie wraz z budow ą kolektora kanalizacji sanitarnej z

przykanalikami na Osiedlu Podklasztor w Krasnobrodz ie w rejonie ulic

Łąkowa, Al.N.M.P., Słoneczna, Sobieskiego oraz kolekt ora ł ączącego

AL.N.M.P. w Krasnobrodzie z miejscowo ścią Majdan Wielki.

Numer ogłoszenia: 167517 - 2015; data zamieszczenia : 17.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Krasnobród , ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, woj. lubelskie, tel. 0-84 660 7691,

faks 0-84 660 7692.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.krasnobrod.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą:

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Tomaszowskiej w Krasnobrodzie wraz z budową

kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na Osiedlu Podklasztor w Krasnobrodzie w rejonie ulic Łąkowa,

Al.N.M.P., Słoneczna, Sobieskiego oraz kolektora łączącego AL.N.M.P. w Krasnobrodzie z miejscowością Majdan

Wielki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą: Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul.

Tomaszowskiej w Krasnobrodzie wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na Osiedlu

Podklasztor w Krasnobrodzie w rejonie ulic Łąkowa, Al.N.M.P., Słoneczna, Sobieskiego oraz kolektora łączącego

AL.N.M.P. w Krasnobrodzie z miejscowością Majdan Wielki. Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem

zamówienia jest wykonanie usługi projektowej mającej na celu zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej z

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=16...

1 z 6 2015-11-17 11:06



przyłączami na Osiedlu Podklasztor w rejonie ulic Łąkowej, Al. NMP, Słonecznej, Sobieskiego oraz kanału

łączącego AL.NMP w Krasnobrodzie z m. Majdan Wielki. Ponadto zakresem objęte jest zaprojektowanie sieci

kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Tomaszowskiej etap II w Krasnobrodzie.Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej

na Osiedlu Podklasztor połączona zostanie z siecią istniejącą w studzience kanalizacyjnej istniejącej K66 o

parametrach T262,45/D 260,44 w ul. Łąkowej. Z ul. Tomaszowskiej ścieki zbierane będą w istniejącej studzience

K40 o parametrach T264,35/D262,08 i dalej grawitacyjnie do pompowni P5. Ze studzienki K66 i pompowni P5

ścieki poprzez układ istniejących kanałów odprowadzane będą do miejskiej oczyszczalni ścieków w

Krasnobrodzie. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Krasnobród ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród.Prognozuje

się, że przewody kanalizacji sanitarnej pracować będą jako grawitacyjne i ciśnieniowe, a realizowane będą z rur

PVC SN8 dz 200/5,9 lub PE100 SDR17 dz225/13,4 (przewierty sterowane) dla kanału głównego oraz PVC SN8

dz200/5,9 lub dz160/4,7 dla przyłączy. Prognozuje się, że długości projektowanych rurociągów wynosić

będą:kanały grawitacyjne główne:1011 m dz 200 dla ul. Tomaszowskiej, 3383 m dz 200 dla Osiedla Podklasztor

kanały ciśnieniowe: kanał ciśnieniowy - 1275 m dla Osiedla Podklasztor przyłącza grawitacyjne przyłącza 705m dz

160 dla Osiedla Podklasztor grawitacyjne przyłącza 217m dla ul. Tomaszowskiej Uzbrojenie sieci:Kanały główne i

przyłącza grawitacyjne wyposażone będą w studzienki betonowe dn 1200 i PVC dz 425. Przewiduje się ponadto

trzy pompownie ścieków nazwanych jako P6, P7 i P8, z których ścieki tłoczone będą odpowiednio, do studzienek

początkowych na kanałach grawitacyjnych poszczególnych pompowni położonych wysokościowo korzystniej.

Inwestycja realizowana będzie na działkach w obrębie Krasnobrodu, Podklasztoru i Majdanu

Wielkiego:Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami będzie projektowana na następujących nieruchomościach na

terenie Gminy Krasnobród: obręb Krasnobród: 530/3, 530/4, 530/5, 530/6, 533, 534, 535, 536, 538, 539, 547,

548, 549, 551, 553, 554, 555, 556/2, 558, 564/2, 564/6, 566, 567/2, 568/1, 568/4, 569, 569/4, 570, 571, 572,

575, 576, 577, 578, 583, 584, 598, 599, 625, 626, 627, 631, 632, 633/1, 634, 646, 647, 648, 649, 650, 651,

652,655, 659, 660, 661/1, 664, 667, 668, 669, 670, 671, 672/1, 672/4, 676, 677, 681, 686/2, 687, 690, 692/2,

693,694, 695/2, 695/3, 695/4, 695/5, 695/6, 696, 697, 698, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 719, 723, 724, 744/1,

744/2, 745, 746/1, 746/2, 747/2, 749, 759/1, 759/2, 760, 761, 766, 773, 775/1, 776, 777/1, 778/2, 778/3, 782/6,

2365, 2372, 2373, 2376, obręb Podklasztor: 225, 226, 226/1, 228, 229, 230, 231, 232/1, 233, 234, 249/1, 250,

251, 252, 253, 254, 255/1, 384, obręb Majdan Wielki: 11/2, 11/3, 11/4, 13/2, 13/4, 15/2, 17/2, 17/4, 140, 2469,

2470, 2471/1, 2471/2, 2472, 2473/1, 2473/2, 2479, 2480/4, 2480/5, 2480/6, 2480/11, 5795/9, 5795/14, 5795/15

Teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, podobnie jak duża część Gminy, objęty jest Krasnobrodzkim

Parkiem Krajobrazowym. Gmina objęta jest również w prawie 90 % Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków Natura

2000 oznaczonej kodem PLH 060012 o nazwie Roztocze. Inwestycja związana z budową sieci kanalizacji

sanitarnej częściowo zlokalizowana została w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej obiektu: Al. N.M.P. rejestr

zabytków 38/67. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród

wszelka działalność inwestycyjna i budowlana w w/w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej wymaga uzgodnienia

z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.Projekt zagospodarowania terenu zostanie opracowany na aktualnej

mapie do celów projektowych którą Wykonawca projektu zamówi we własnym zakresie w ramach ceny podanej

za wykonanie projektu budowalno-wykonawczego. Przedmiot zamówienia zostanie opracowany i przekazany

Zamawiającemu w niżej wymienionych ilościach:a)Koncepcja przebiegu kanalizacji sanitarnej - sieć główna - 2
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egzemplarze b)Koncepcja przebiegu kanalizacji sanitarnej - sieć główna - 2 egzemplarze 1)Wielobranżowy projekt

budowlano-wykonawczy sieci głównej - 5 egzemplarzy (Projekt budowlano-wykonawczy ma umożliwiać uzyskanie

pozwolenia na budowę, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane oraz spełniać wymagania: Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.

U. Nr 120, poz. 1133). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami). Wielobranżowy projekt

budowlano-wykonawczy przyłączy kanalizacyjnych - 5 egzemplarzy (Projekt budowlano-wykonawczy ma

umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane oraz spełniać

wymagania: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn.

zmianami). Kosztorysy inwestorskie Kosztorys inwestorski budowy sieci głównej - 1 egz Kosztorys inwestorski

budowy przyłączy kanalizacyjnych - 1 egz.Kosztorysy inwestorskie będą sporządzone w oparciu o przepisy

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).4) Kosztorysy

ofertowe - 2 komplety. Kosztorys ofertowy budowy sieci głównej - 1 egz.Kosztorys ofertowy budowy przyłączy

kanalizacyjnych - 1 egz. 5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 1 egzemplarz. Specyfikacje

muszą uwzględniać wymagania określone w paragrafie 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2

września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (dz. U. nr 202, poz. 2072 z

późniejszymi zmianami).6) Wersje cyfrowe dokumentacji (dokumentacja skanowana i zapisana w formacie PDF) -

2 płyty CD..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.22.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 106.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa
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nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował

co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego sieci

kanalizacyjnej. Wartość wykonanej usługi projektowej musi być nie mniejsza niż 40 000zł brutto. Przy

ocenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia-nie

spełnia na podstawie złożonego w ofercie dokumentu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
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wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80

2 - Termin wykonania zamówienia - 20

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. l44 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych Przewiduje możliwość zmiany

zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) Gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości

wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany

wysokości stawki podatku VAT);

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w Krasnobrodzie
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ul. 3 Maja 36 22-440 Krasnobród.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  25.11.2015

godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36 22-440 Krasnobród.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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