Swarzędz: Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie
miasta i gminy Swarzędz
Numer ogłoszenia: 2350 - 2009; data zamieszczenia: 08.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj.
wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i
utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Swarzędz.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia objęte są prace w zakresie: 1.Konserwacji i utrzymania w
pełnej sprawności technicznej wpustów ulicznych wraz z przykanalikami do ulicznej
kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Swarzędz oraz studni chłonnych.
2.Przeglądu i oczyszczenia wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz wywozie
osadu na składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Rabowice, gmina
Swarzędz, 3.Czyszczenie studni chłonnych oraz wywóz osadu na składowisko
odpadów komunalnych w Rabowicach. 4.Czynności naprawczych na ulicznej sieci
kanalizacji deszczowej, 5.Czyszczenia kanalizacji deszczowej oraz wywozu osadu na
składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Rabowice, gmina Swarzędz.
Zakres zadania obejmuje doraźne czyszczenie kanałów deszczowych o średnicach:
DN 300 mm - nie więcej niż 100 mb DN 400 mm - nie więcej niż 100 mb
6.Regulacji włazów studni kanalizacji deszczowej, 7.Wymiany włazów kanalizacji
deszczowej, 8.Uzupełniania włazów kanalizacji deszczowej, 9.Uzupełniania pokryw
od włazów kanalizacji deszczowej, 10.Regulacji poziomu kratek na wpustach.
11.Wymiany kratek na wpustach. 12.Uzupełniania brakujących (rusztów) od kratek
na wpustach. 13.Eksploatacji urządzeń oczyszczających wody opadowe w dobrym
stanie technicznym (czyszczenie): osadnik wstępny PURATOR OS 8000 (ø
2740/h=2850 mm) wraz z separatorem, olejów mineralnych ECOPUR 30-300 (ø
2240/h=2850), osadnik wstępny PURATOR OS 13700 (zbiornik monolityczny 4900 x
2360 x 2850) wraz z lamelowym separatorem benzyn ECOPUR 100-1000(ø
2880/h=4050), piaskownik ø 2500 (poj. 7,5 m3) oraz separator lamelowy UNICON
60/600 (ø 2000), piaskownik oraz separator ścieków typu UNICOM typ 20/200
Unisep, osadnik OS-BS-3000 i separator BS-P30 Janikowo ul. Asfaltowa, osadnik
OS-BS-3500 i separator BS-O-10/100 Janikowo ul. Podgórna, separator typ: SDLF30, ø 1500mm, Producent: Navo-tech Wierzonka, osadnik typ: OKB3000, ø
1500mm, Producent: Navo-tech Wierzonka, separator PSW LAMELA 30/300,

osadnik DN 2000 V=5m3 Producent EKOL-UNICON Gdańsk Bogucin ul. Grzybowa,
Należy dokonać co najmniej jeden raz przeglądu stanu technicznego urządzeń
wymienionych w pkt. 14 w obecności inspektora nadzoru z ramienia UmiG oraz w
przypadku stwierdzenia konieczności usunąć nieczystości powstałe w wyniku ich
działania wraz z przekazaniem ich firmie posiadającej aktualną koncesję na wywóz
odpadów pochodzących z w/w urządzeń, Wykonawca ponosi całkowity koszt
związany z czyszczeniem w/w urządzeń. 14.Eksploatacji przepompowni ścieków
deszczowych w ul. Kirkora w zakresie: czyszczenia z osadów komory czerpnej
przepompowni, sprawdzania stanu technicznego i przydatności technologicznej
zamontowanych urządzeń, konserwacji zamontowanych urządzeń, bieżącej kontroli
pracy pomp. 15.Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów powstałych w
trakcie wykonywania pozostałych prac na składowisko odpadów komunalnych w
Rabowicach, 16.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, jako załącznik do faktury
karty przekazania w/w odpadów firmie posiadającej aktualną koncesję na transport
tego typu odpadów, 17.Wykonawca każdorazowo po zakończeniu czyszczenia
wpustów i przykanalików, dołączy do faktury karty przekazania odpadów na
składowisko odpadów komunalnych w Rabowicach, 18.Zamawiający poniesie koszty
związane ze składowaniem odpadów na składowisku pochodzących z czyszczenia
wpustów i studni chłonnych (wjazd na składowisko + opłata za korzystanie ze
środowiska), 19.Zakres robót będzie wynikał z bieżących potrzeb, prace będą
wykonywane w uzgodnieniu z Referatem Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz oraz z inspektorem nadzoru, działającym w
imieniu UmiG Swarzędz, oraz po pisemnej akceptacji zakresu prac przez
Zamawiającego - zlecenie, 20.Wykonawca zobowiązany jest wykonać czyszczenie
wpustów i przykanalików w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
zlecenia, 21.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przystąpienia do usunięcia
awarii, w terminie 3 godzin od zgłoszenia faxem. (CPV: 90.47.00.00-2,
90.51.36.00-2, 90.64.00.00-5).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.47.00.00-2, 90.51.36.00-2,
90.64.00.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w
wysokości 6000,00 zł
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają

•

następujące warunki: a)Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu
zamówienia: b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
(wykazać): wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 usługi
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (usługi polegające
na konserwacji lub utrzymaniu kanalizacji deszczowej) - wykazać w
załączniku, potwierdzone referencjami - dokumentami, że usługi te zostały
wykonane należycie (referencje muszą potwierdzać wymagany rodzaj prac,
termin i miejsce realizacji), dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą
ważne świadectwa kwalifikacyjne SEP uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1kV lub
uprawnienia równoważne (wykazać uprawnienia), dysponują co najmniej
jedną osobą posiadającą uprawnienia do obsługi wozów ciśnieniowych
(wykazać uprawnienia), dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia do obsługi wozów asenizacyjnych (wykazać uprawnienia)
dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do
samodzielnego kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w
zakresie robót sanitarnych z aktualną przynależnością do Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa (wykazać uprawnienia, wykazać przynależność do
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób z uprawnieniami), dysponują
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do obsługi koparkoładowarki (wykazać uprawnienia), dysponują, co najmniej następującymi
narzędziami i urządzeniami (przedstawić w załączniku nr 3 do SIWZ i
załączniku nr 4 - jeżeli dotyczy pisemnego zobowiązania innych podmiotów):
koparko - ładowarka 1 szt., samochód dostawczy 2 szt., samochód
asenizacyjny 1 szt., samochód ciśnieniowy 1 szt., samochód skrzyniowy lub
samowyładowczy 1 szt., c)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, d)Nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia. e)Załączą do oferty dokumenty
zgodnie z Rozdziałem 3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w
postępowaniu na podstawie dokumentów/oświadczeń złożonych wraz z ofertą,
w skali spełnia / nie spełnia (złożonych przez Wykonawców a wymaganych
przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń - zgodnie z Specyfikacją
istotnych warunków zamówienia - Rozdział 3 SIWZ: Wykaz wymaganych
dokumentów)..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu: I. Zamawiający żąda: 1.Wypełnionego i podpisanego DRUKU
OFERTY (zgodnie z załączonym formularzem - ROZDZIAŁ 4);
2.Pełnomocnictwa dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.Oświadczenia o spełnieniu warunków
zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (zgodnie z
ZAŁĄCZNIKIEM NR 1); 4.Upoważnienia do podpisania oferty - jeżeli nie
wynika z załączonego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. II. W celu
potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu,

Zamawiający żąda: 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.Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskał zgodę na
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (zgodnie z
ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2); III. W celu potwierdzenia opisanego przez
Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i
doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda: 1.Wykazu
niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi
dysponuje lub będzie dysponował wykonawca (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3
i Rozdziałem nr 1 pkt 4.1); 2.Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do
udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń,
jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt III.1, Wykonawca wskazał narzędzia i
urządzenia, którymi będzie dysponował (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4);
3.Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5 i Rozdziałem nr 1 pkt
4.1), oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały
wykonane należycie (zgodnie z Rozdziałem nr 1 pkt 4.1) ; 4.Wykazu osób ,
którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
(zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6 i Rozdziałem nr 1 pkt 4.1); 5.Pisemnego
zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do
wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt III.4.,
wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (zgodnie z
ZAŁĄCZNIKIEM NR 4); 6.Dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zgodnie z
Rozdziałem nr 1 pkt 4.1). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kwestię dokumentów
składanych na potwierdzenie w/w faktów określa §2 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (DZ.U Nr. 87,poz. 605 z 2006r. ze zm. w Dz.U.
Nr.188, poz. 1155 z 2008r.).
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: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod
adresem: Siedziba zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62020 Swarzędz, pokój 410.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 19.01.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i
Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 202.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).

