Sztum: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru
Zajezierza, Sztumskiej Wsi i Nowej Wsi.
Numer ogłoszenia: 269558 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum , ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj.
pomorskie, tel. 55 6406303, faks 55 6406300.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.sztum.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji
projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Zajezierza, Sztumskiej Wsi i Nowej Wsi..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami zakończonymi studzienki na terenie przyłączanej posesji z
podziałem na etapy realizacji: Etap I - obszar Sztumskiej Wsi, Etap II - obszar Nowej Wsi,
Etap III - obszar Zajezierza wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń . 2.
Szczegółowy zakres prac zawiera wariant II koncepcji wykonanej przez Biuro Projektów
Drogowych - Patryk Schultz z Grudziądza, według którego należy zrealizować dokumentację
projektową (zakresie objętym opracowaniem występują tereny zamknięte - przejście sieci
kanalizacyjnej pod torami PKP) oraz projekt umowy. 3. Zakres opracowania : 3.1.
Opracowanie projektu budowlanego osobno dla każdego etapu we wszystkich wymaganych
branżach wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, obejmujący m.in.: a) projekt
branży sanitarnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami
ścieków z uwzględnieniem systemu antyodorowego projektowanych sieci jak również układu
istniejącego do którego planowane jest włączenie projektowanej sieci, b) projekt branży
sanitarnej przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, c) projekt branży elektrycznej wraz z
automatyką i sterowaniem pracy przepompowni, d) projekt branży drogowej wjazdu na teren
przepompowni oraz odtworzenia nawierzchni drogowych, e) projekt zagospodarowania
terenu wraz z ogrodzeniami przepompowni, f) projekt organizacji ruchu na czas budowy. 3.2.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 3.3.
Uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. 3.4. Uzyskanie zgody właścicieli
nieruchomości na umieszczenie na ich nieruchomościach obiektów i na prowadzenie robót.
3.5. Uzyskanie Warunków Technicznych. 3.6. Uzyskanie mapy sytuacyjno - wysokościowej
do celów projektowych. 3.7. Opracowanie dokumentacji geologicznej. 3.8. Uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowę. 3.9. Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót (dalej: STWiOR) w zakresie wykonywania robót budowlanych wszystkich branż. 3.10.

Opracowanie projektów wykonawczych osobno dla każdego etapu wszystkich wymaganych
branż obejmujących m.in.: a) projekt branży sanitarnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków, b) projekt branży sanitarnej przyłączy
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, c) projekt branży elektrycznej wraz z automatyką i
sterowaniem pracy przepompowni, d) projekt branży drogowej wjazdu na teren
przepompowni oraz odtworzenia nawierzchni drogowych, e) projekt zagospodarowania
terenu wraz z ogrodzeniem przepompowni. 3.11. Opracowanie przedmiarów robót wszystkich
branż. 3.12. Opracowanie kosztorysów inwestorskich wszystkich branż. 3.13. Uzgodnienia i
decyzje: oryginały wszystkich uzgodnień i decyzji w oddzielnej teczce, a niezależnie od tego
kopie podpisane za zgodność z oryginałem w każdym egzemplarzu dokumentacji budowlanej
(dalej: Dokumentacja). 4. Wykonanie dokumentacji projektowej określonej w ust. 1
niniejszego paragrafu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami pozwoleniami na
wykonanie robót budowlanych z podziałem dokumentacji na części: 4.1. Część pierwsza:
4.1.1. Wykonanie mapy do celów projektowych, 4.1.2. Wykonanie dokumentacji
geotechnicznej, 4.1.3. Uzyskanie zgód właścicieli działek, 4.1.4. Wykonanie karty
informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) 4.1.5. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, 4.1.6. Złożenie wniosku o
wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, 4.1.7. Złożenie wniosków o
uzyskanie warunków technicznych podłączenia do sieci i innych wniosków niezbędnych do
wykonania projektu. 4.1.8. Wykonanie ostatecznej koncepcji kanalizacji sanitarnej dla
każdego Etapu realizacji. 4.1.9. Wstępne oszacowanie wartości zadania inwestycyjnego dla
poszczególnych Etapów realizacji inwestycji. 5.2. Część druga: 5.2.1. Wykonanie projektu
budowlanego wielobranżowego osobno dla każdego Etapu. 5.2.2. Uzyskanie prawomocnych
decyzji środowiskowych. 5.2.3. Uzyskanie prawomocnych decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego. 5.2.4. Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowę osobno dla każdego etapu oraz dla zakresu dla którego pozwolenie na
budowę wydają różne organy administracyjne. 5.3. Część trzecia: 5.3.1. Uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowę osobno dla każdego etapu oraz zakresu dla którego pozwolenie na
budowę wydają różne organy administracyjne. 5.3.2. Wykonanie projektów wykonawczych
osobno dla każdego Etapu realizacji inwestycji dla wszystkich koniecznych branż, 5.3.3.
Wykonanie kosztorysów inwestorskich, 5.3.4. Wykonanie przedmiarów robót, 5.3.5.
Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).
5.3.6. Wykonanie wersji elektronicznej obejmującej cały zakres przedmiotu umowy 5.4.
Część czwarta: Świadczenie usługi nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót
budowlanych..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. Zamówienie tożsame
z zamówieniem podstawowym o wartości nie przekraczającej 20% zamówienia
podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3, 71.32.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się
wadium w wysokości: 2 200 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście 00/100) 3. Wykonawca
wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 3.1. w pieniądzu,
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr: 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040
przed upływem terminu składania ofert - przy czym za termin wniesienia wadium w formie
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego 3.2. w
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3. w gwarancjach
bankowych, 3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5. w poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.)
4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu oryginał odpowiedniego
dokumentu Wykonawca załączy do oferty w odrębnej kopercie . 5. Zamawiający nie
dopuszcza stosowania w dokumentach gwarancyjnych i poręczeniach , zapisów
uzależniających ich realizację od czynności lub oświadczeń osób trzecich albo Wykonawcy.
Dokumenty nie spełniające powyższego warunku, nie będą uwzględniane jako wypełnienie
obowiązku złożenia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), w sposób należyty co najmniej 1 dokumentację projektową
sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i
długości min. 2000 mb oraz 1 dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej
sanitarnej ciśnieniowej o długości co najmniej 1000 mb z przepompownią
ścieków. Zamawiający uzna spełnienie powyższych warunków w przypadku
wykonania w jednym opracowaniu dokumentacji projektowe sieci kanalizacji
sanitarnej i ciśnieniowej.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:


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;



określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach
lub
usługach
niewykonanych
lub
wykonanych
nienależycie
Wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie),
w sposób należyty co najmniej 1 dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej
sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości min. 2000 mb oraz 1
dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej o długości co
najmniej 1000 mb z przepompownią ścieków. Zamawiający uzna spełnienie
powyższych warunków w przypadku wykonania w jednym opracowaniu
dokumentacji projektowe sieci kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


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 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 siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, 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 dotyczące przynależności 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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w niniejszym pkt. III.4.3.
, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w terminach
określonych w niniejszym pkt.III.4.3.
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 - 90



2 - Skrócenie terminu realizacji zadania - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień w zawartej umowie w stosunku
do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy w zakresie dotyczącym:
1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia - przedłużenie terminu wykonania zamówienia
może nastąpić w przypadku, gdy wykonawca będzie miał opóźnienie w realizacji umowy z
któregokolwiek z powodów wymienionych poniżej: a) w przypadku dokonywania
dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami lub podmiotami, wykonywania obowiązków
nałożonych przez te organy lub podmioty, oczekiwania na decyzje, postanowienia wydawane

przez właściwe organy, o ile wykonawca należycie wykonuje obowiązki wynikające z
umowy i polecenia właściwych instytucji, na czas usunięcia wyżej wymienionych przeszkód,
b) w przypadku zwiększenia zakresu przedmiotu umowy, c) wykonania uzupełniających
analiz, opracowań, d) konieczności wykonania dodatkowych prac związanych z np.
przekopami próbnymi, odkryciem istniejących obiektów, e) konieczności uzyskania
dodatkowych uzgodnień terenowo - prawnych, f) konieczności zmiany trasy projektowanej
infrastruktury z powodu braku możliwości lokalizacji sieci zgodnie z warunkami z powodów
braku zgody właściciela terenu lub wysokich roszczeń odszkodowawczych, g) zmiany w
przepisach prawnych, h) opóźnienia w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, i) w przypadku nie dotrzymania terminów przez
Zamawiającego, o których mowa w Umowie, o termin przekroczenia terminu, j) zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy stała się konieczna ze względu na interes Zamawiającego, w
szczególności z uwagi na zmianę zakresu dokumentacji projektowej pierwotnie przeznaczonej
do wykonania w ramach Przedmiotu Umowy, k) konieczności wprowadzenia znaczących
zmian projektowych wymagających aktualizacji dokumentacji, l) uzasadnionej zmiany
zakresu projektu, w szczególności uwzględnienia uwarunkowań wpływających na
użyteczność, koszty użytkowania lub bezpieczeństwo obiektu, 1.2. wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy - w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tych
zmian powodowana jest: a) zmianą zakresu Przedmiotu Umowy wynikającą z konieczności
uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, analiz, opracowań niezbędnych do opracowania
dokumentacji, dodatkowych prac związanych z np. przekopami próbnymi, odkryciem
istniejących obiektów i uzyskaniem uzgodnień terenowo - prawnych, b) zmianą w
obowiązujących przepisach prawnych, c) zmianą, o których mowa w pkt.1.1. lit. j, k ,l
niniejszego paragrafu poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, d) w zakresie
zmiany wysokości stawki podatku VAT, e) w zakresie zmiany minimalnego wynagrodzenia
za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1679 ze zm.) lub, zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub, jeżeli Wykonawca złoży pisemny wniosek w
którym wykaże, bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, zarówno co do faktu jak i co do wysokości, przedstawiając na to wiarygodne
dowody, f) zmiana wynagrodzenia o której mowa w pkt. 1.2 lit. e niniejszego paragrafu
następuje, o ile zmiany przepisów prawa wskazane w pkt. 1.2 lit. e niniejszego paragrafu
spowodowały wzrost kosztów wykonania zamówienia o więcej niż 8 % w stosunku do
kosztów poniesionych w miesiącu poprzedzającym tę zmianę. Zmiana wynagrodzenia
dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która pozostała do zapłacenia przez Zamawiającego i
nie może przekroczyć łącznie 5 % wartości wynagrodzenia pozostałego do zapłacenia. g)
każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów o których mowa
w pkt. 1.2 lit. d, e, niniejszego paragrafu występuje do drugiej strony z uzasadnionym
wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Wzrost kosztów usług wykonywanych przez
podwykonawców będzie brany pod uwagę tylko w zakresie, w jakim zostały one zgłoszone
Zamawiającemu. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają akceptacji obu stron i
formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 3. Wszelkie zmiany wprowadzane do
umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego
prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa zamówień publicznych oraz
zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.sztum.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 21.10.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza
39, 82-400 Sztum - Informacja Urzędu.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy 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

