Istotne Warunki Zamówienia

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
na roboty budowlane, pn.:

„Budowa stacji zlewczej w miejscowości Łapsze Wyżne”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą Pzp.

Zatwierdzono w dniu: 24.05.2018 r.
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1. ZAMAWIAJĄCY:
PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O.
al. Tysiąclecia 35A
34-400 Nowy Targ
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest
„Budowa stacji zlewczej w miejscowości Łapsze Wyżne”
4. Szczegółowy zakres prac zgodnie z projektami stanowiącym załącznik do niniejszej
specyfikacji.
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa stacji zlewczej w miejscowości Łapsze Wyżne
ze stanowiskiem postojowym przy drodze powiatowej i niezbędną infrastrukturą techniczną
obejmującą:
a. budowę fundamentu betonowego stacji zlewczej oraz przewiezienie i montaż na
wykonanym fundamencie istniejącej kontenerowej stacji zlewczej, wraz z wyposażeniem w
instalacje i urządzenia technologiczne i energetyczne. Kontenerowa stacja zlewcza (prod.
ENKO typ STZ 201B) jest w posiadaniu Zamawiającego. Zadaniem Wykonawcy w tym
zakresie jest przetransportowanie gotowej stacji znajdującej się na oczyszczalni ścieków w
Czarnym Dunajcu, a następnie jej posadowienie na wykonanym fundamencie, podłączenie
do wykonanych instalacji energetycznej, wodnej i kanalizacyjnej, zabudowa łapacza
kamieni zgodnie z projektem (łapacz kamieni - zabudowany na zewnątrz kontenera z
przyłączami kołnierzowymi DN100mm), wykonanie zestawu hydroforowego wody lub w
przypadku braku możliwości zamontowania zestawu hydroforowego w kontenerze zakup
pompy zatapialnej do zbiornika wody z możliwością sterowania (załączenie automatyczne
po spuście ścieków w celu uruchomienia cyklu płukania) oraz uruchomienie stacji.
Ewentualna zamiana hydroforu na pompę musi gwarantować prawidłowe funkcjonowanie
całej instalacji.
Wykonawca winien doposażyć stację w czujnik/przekaźnik zmierzchu dla oświetlenia
zewnętrznego terenu stacji i czujnik poziomu zbiornika wody dla hydroforu poziomu wody
(dołożenie w istniejącej szafie sterowniczej lub dostawienie nowej szafki w kontenerze), w
wąż spustowy o długości 5m wyposażony w szybko złączki strażackie przystosowane do
podłączenia pojazdu asenizacyjnego i stojak ze stali nierdzewnej na węża oraz wykonać
instalację wodną wody technologicznej do płukania ciągu ze złączką do węża zabudowaną
na ścianie kontenera z odcięciem zaworem ze spustem wody,
b. budowę muru oporowego wraz z ogrodzeniem. W związku z trudnymi warunkami
gruntowymi odbiór podłoża fundamentowego musi być wykonany przez uprawnionego
geologa. Dokumentacja geotechnicznej stanowi załącznik do dokumentacji projektowej;
c. budowę stanowiska postojowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z warunkami i
decyzją Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu znak PZD.IU.6853.89.2016 z dnia
07.02.2017 r. oraz uzgodnieniem znak PZD.IU.673.2.118.2015 (PZD.IU.6853.89.2016) z
dnia 08.02.2017 r. stanowiącymi załącznik do dokumentacji projektowej. Przed
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rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia w Zarządzie Dróg
Powiatowych zamiaru rozpoczęcia realizacji budowy stanowiska postojowego, na czas
robót należy wykonać i uzgodnić projekt organizacji robót oraz uzyskać decyzję na zajęcie
pasa drogowego;
d. budowę nawierzchni chodnika wzdłuż stanowiska postojowego i wewnątrz ogrodzenia stacji
zlewczej;
e. budowa przepustu drogowego wraz ze studnią wlotową, ścianką czołową wylotu i
ubezpieczeniem skarp rowu na wlocie i wylocie warunkami i decyzją Powiatowego Zarządu
Dróg w Nowym Targu znak PZD.IU.6853.89.2016 z dnia 07.02.2017 r. wraz z
uzgodnieniem znak PZD.IU.673.2.118.2015 (PZD.IU.6853.89.2016) z dnia 08.02.2017 r.
oraz pozwoleniem wodnoprawnym na przebudowę rowu przydrożnego znak
OŚ.6341.1.11.2017.AS z dnia 211.03.2017 r. stanowiącymi załącznik do dokumentacji
projektowej;
f.

budowę zbiornika wody technologicznej wraz z instalacją wody

g. budowę instalacji kanalizacji sanitarnej – podłączenie stacji zlewczej do istniejącej sieci
kanalizacyjnej;
h. budowę oświetlenia terenu i instalacji energetycznych zasilających obiekt z sieci
energetycznej nN zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja
S.A znak WP/017199/2016/O09R06 z dnia 29.03.2016 r. stanowiącymi załącznik do
dokumentacji projektowej;
i. budowę ścieku typu korytkowego wód stokowych
j. wykonanie przebudowy sieci teletechnicznej w związku z występującą kolizją, ściśle
zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Dział
Ewidencji i Zarządzania Zasobami Danymi o Infrastrukturze Kraków ul. Dauna 66, 30-629
Kraków, znak warunków: TODDKKU-57229/16/RP/WS z dnia 23 września 2016 r. oraz
uzgodnieniem dokumentacji projektowej przebudowy sieci teletechnicznej znak TTIDKKU19652/17/WS/RP z dnia 20 kwietnia 2017r., stanowiącymi załącznik do dokumentacji
projektowej. Roboty budowlano-montażowe winny być wykonane przez firmę specjalizującą
się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w
budownictwie teletechnicznym. Przed przystąpieniem do prac związanych z przełożeniem
światłowodu Wykonawca winien zgłosić zamiar prowadzenia prac poprzez złożenie wniosku
o nadzór właścicielski do Orange Polska S.A.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Wymagany termin wykonania robót do 15 października 2018 r.
2. Dopuszczamy możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia, w takim przypadku
należy w formularzu ofertowym podać sugerowany termin wykonania przez Wykonawcę,
jednak nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
6. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
1. Wykonawca wniesie zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy Pzp przed zawarciem umowy
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego
brutto.
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2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
- pieniądzu
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- 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.
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej Wykonawca powinien dokonać
przelewu
na
rachunek
bankowy
Zamawiającego:
PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.
al. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Nowym Targu 10154011152043605034280002
z dopiskiem:
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy budowa stacji zlewczej w miejscowości
Łapsze Wyżne"

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1). W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca nie wykluczony na podstawie w art. 24 Ustawy
Pzp, spełniający warunki i wymagania określone w Istotnych warunkach Zamówienia oraz na
podstawie art. 22 Ustawy Pzp.
2). Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty lub oświadczenia:
- Oświadczenie z art. 22 oraz z art. 24. Ustawy Pzp.
- Wypełniony Formularz ofertowy.
3). Wszystkie dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Cena ofertowa (C) – waga 100%
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę Wykonawcy, która w niniejszym postępowaniu
uzyska największą liczbę punktów
9. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
Grzegorz Żądło – tel. (018) 26 652 42 w. 31
10. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy
na zasadach określonych w przepisach prawa oraz w umowie stanowiącej załącznik do IWZ.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN NEGOCJACJI WARUNKÓW UMOWY:
1) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie spółki PPK do dnia 11.06.2018 r. do
godz. 9.45
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2)
3)
4)

Negocjacje z Wykonawcą odbędą się w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.06.2018 r.
o godzinie 10.00
W negocjacjach muszą wziąć udział osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy.
Po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania umowy.

12. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, jeżeli uzgodnione podczas negocjacji warunki
odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w niniejszych Istotnych Warunkach Zamówienia.
2). Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93
ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę.
13. INNE:
Do spraw nieuregulowanych w niniejszych Istotnych Warunkach Zamówienia mają zastosowanie
przepisy Ustawy Pzp.
14. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Istotnych Warunków Zamówienia:
1. wzór formularza oferty - załącznik 1 do IWZ.
2. wzór umowy – załącznik nr 2 do IWZ.
3. oświadczenie z art. 22 ust. 1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia oraz z art. 24
o niewykluczeniu – załącznik nr 3 do IWZ.

5
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.

