Nr sprawy: BPM.ZZP.341–971/09

Nowy Sącz: BieŜące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie
miasta Nowego Sącza
Numer ogłoszenia: 236705- 2009; data zamieszczenia: 09.12.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Nowy Sącz , Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, woj.
małopolskie, tel. 018 444-43-68, fax. 018 443-78-63.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowysacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BieŜące utrzymanie sieci
kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi,
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie bieŜącego utrzymania
sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza.
Na przedmiot zamówienia składają się prace w zakresie:
a) oczyszczania i udraŜniania sieci kanalizacji deszczowej na terenie Nowego
Sącza (kolektorów głównych i przykanalików do krat ściekowych),
b) wybierania i wywozu namułu ze studzienek rewizyjnych (miejsce wywozu namułu
zapewnia Wykonawca),
c) bieŜącego informowania administratora sieci o stanie kanalizacji deszczowej w
związku z wykonywaniem w/w prac.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Wymaga się, aby Wykonawca zobowiązał się do natychmiastowego wykonania usługi
na obszarze objętym ulewnymi deszczami, powodzią itp. oraz w miejscu zgłoszonym
przez Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo wskazać Wykonawcy kolejność lub miejsce wykonania
usługi.
Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy posłuŜeniu się
podwykonawcami. Zamawiający na podst. art. 36 ust. 4 ustawy Ŝąda wskazania
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przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom. Zamawiający zastrzega, Ŝe:
a) podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań wykonawcy;
b) wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby
były one jego działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, jego lub jego
przedstawicieli lub jego pracowników;
c) zamawiający
nie
jest
związany
stosunkami
zobowiązaniowymi
z
podwykonawcami, ale moŜe skorzystać ze wszelkich praw nabytych przez
wykonawcę w stosunku do nich;
d) wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za
zlecone do podwykonania części zamówienia.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.64.10.00-2
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP),
tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
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;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.
2. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.
24 ustawy PZP, pod uwagę będą brane oferty wykonawców wpisanych do rejestru
albo zgłoszonych do ewidencji działalności gospodarczej.
W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia pod uwagę będą brane
oferty wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego
postępowania wykonali z naleŜytą starannością przynajmniej 1 usługę polegającą na
czyszczeniu kanalizacji o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto.
W zakresie dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia pod
uwagę będą brane oferty Wykonawców, którzy dysponują potencjałem technicznym
lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego w następującym zakresie:
a) samochód specjalistyczny przeznaczony do udraŜniania i mycia wodą pod
ciśnieniem kanałów (min. 1 szt.),
b) samochód specjalistyczny przeznaczony do usuwania osadów ze studzienek
kanalizacyjnych (min.1 szt.),
lub
c) pojazd dwufunkcyjny do udraŜniania i czyszczenia kanalizacji oraz odsysania
osadów ze studzienek kanalizacyjnych (min. 1 szt.)
W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, Zamawiający będzie rozpatrywał oferty wykonawców, którzy
są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia kaŜdy z
wykonawców musi indywidualnie spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane
w pkt: 1, 2, oraz 5, natomiast przy weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa w
pkt 3 i 4 pod uwagę będzie brany potencjał wszystkich wykonawców występujących
wspólnie. JednakŜe warunek, o którym mowa w pkt. 3 musi indywidualnie spełniać
przynajmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według
formuły spełnia – nie spełnia.
Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców wymogów
określonych w ustawie i w specyfikacji w zakresie jakości oferty, a mianowicie pod
uwagę będą brane oferty zawierające:
a) komplet waŜnych oświadczeń i wymaganych specyfikacją dokumentów,
b) wyłącznie prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania,
c) oraz oferty wykonawców, którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności
związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub nie posługiwali
się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia
uczciwej konkurencji.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca
składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz
Ŝądane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Zamawiający wymaga
złoŜenia w ofercie przetargowej następujących oświadczeń i dokumentów, jak poniŜej:
1. OŚWIADCZENIE potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy PZP;
2. DOKUMENTY potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy PZP:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
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3.
4.

5.

6.
7.

ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających rodzajem (czyszczenie kanalizacji) i
wartością (min. 100 000,00 zł brutto) usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te usługi zostały wykonane
naleŜycie,
c) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi
dysponuje wykonawca,
d) ewentualne pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeŜeli w wykazie, o
którym mowa w pkt 2 lit. c) wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi
będzie dysponował;
e) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 naleŜy przedstawić w formie oryginału.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 naleŜy przedstawić w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej (kaŜda zapisana strona) za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę:
a) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;
b) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 lit. a) składa
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzający odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
Dokument, o którym mowa w pkt. 5 powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 5 naleŜy
złoŜyć dokument zawierający oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 6 stosuje się odpowiednio.

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: najniŜsza cena.
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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: www.nowysacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:
Biuro Prezydenta Miasta - Zespół Zamówień Publicznych, ul. Rynek 27, 33-300 Nowy
Sącz, tel. (018) 444-43-68, fax. (018) 443-78-63 lub pocztą za zaliczeniem pocztowym.
Koszt pobrania SIWZ w wersji drukowanej wynosi: 3,60 PLN, natomiast w formie zapisu
na płycie CD-R wraz z nośnikiem wynosi: 2,10 PLN + ewentualne koszty przesyłki.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób
umoŜliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu
konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy.
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania
ofert, jeŜeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 18.12.2009 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33300 Nowy Sącz, pok. nr 9 Biuro Obsługi Mieszkańców.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).

ZASTĘPCA PREZYDENTA
(-) Jerzy GwiŜdŜ
09.12.2009r.
............................................................
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej)
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