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Łowicz, dnia 23.07.2010 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU - Wybudowanie
pod klucz zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, wodociągu

dostarczającego wodę do celów technologicznych oraz wodę
potrzebną do utrzymania czystości na terenie.— LOS IV.

ZAMAWIAJĄCY:
Firma Bioenergy Project Sp. z o.o.

Ul. Rajska 4/23

02-654 Warszawa

Adres do korespondencji:

Ul. Pijarska l

99-400 Łowicz

Tel. /Fax. +48 046 837 03 87 e-mail: srzvb(a)ben.net.t)l

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na

podstawie art. 70[1] - 70 [5]) Kodeksu Cywilnego oraz funkcjonujących w Bioenergy Project

Sp. z o.o. „Procedur w zakresie udzielania zamówień i zawierania umów

współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko".

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wybudowanie pod klucz zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, wodociągu
dostarczającego wodę do celów technologicznych oraz wodę potrzebną do utrzymania
czystości na terenie.

Miejsce budowy: Konopnica gmina Rawa Mazowiecka.

Termin realizacji zamówienia - Maj 2011 r.

II. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Oferent powinien kompletnie wybudować zaprojektowaną kanalizację deszczową
zapewniającą grawitacyjny spływ transportowanych ścieków do zbiornika ziemnego na wody
opadowe zgodnie z projektem budowlanym, opisami technicznymi, rysunkami
wykonawczymi (będącymi do dyspozycji Oferenta) oraz obowiązującym polskim Prawem
Budowlanym i podłączyć ją do tego zbiornika. Należy zachować zaprojektowane średnice i



spadki kanałów, praż zgodnie z projektem rzędne wysokościowe we wszystkich elementach
zaprojektowanej kanalizacji.

Dane techniczne:
Całkowita długość kanalizacji deszczowej - 290 m
Średnice rur - DN 160-DN315, rury PCV kielichowe z uszczelką
Studzienki rewizyjne O400 Pepeline lub równoważne
Włazy typu ciężkiego T30
Przebieg kanałów, zagłębienia i spadki zgodnie z projektem.

Wodociąg technologiczny:
Oferent powinien wybudować oraz uruchomić kompletny wodociąg technologiczny zgodnie z
projektem. Trasa wodociągu zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową dołączona do
projektu.

Dane techniczne:
Wydajność - 27 m3/dobę
Zagłębienie - 1,40 - 2,55 m
Rury PE DN 40
Dwie zasuwy wodociągowe odcinające DN 40 typu EDN 40

Roboty ziemne wykonywać wg następujących zaleceń:
WYKOPY

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r.

W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. Nr 47, póz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Wykopy dla rurociągów
będą wykonywane mechanicznie, do głębokości projektowanej i pogłębiane o głębokość
zapewniającą poprawne ułożenie rurociągu na podsypce piaskowej 20 cm . Minimalna
szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do rurociągu
i zapewnić swobodę montażu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem
ustalonym w projekcie. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i
umieścić napisy ostrzegawcze.

ZASYPKA WYKOPÓW
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości

po instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny
powodować uszkodzenia ułożonego rurociągu obiektów na rurociągu. Grunt użyty do zasypki
wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. Wykopy należy zasypywać i
zagęszczać warstwami. Całość wykopów zagęszczać do Is = 1,00, jest to spowodowane
możliwością poruszania się poza pasem jednym sprzętu ciężkiego.

ROBOTY MONTAŻOWE
Rury należy układać na podłożu naturalnym i wyprofilowanym do rury, tak aby co

najmniej 3/4 długości rury miała styczność z podłożem. W przypadku występowania wody
gruntowej, wykop poniżej podłoża musi podlegać odwodnieniu. Ułożenie odcinka rury
kanałowej wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z sypkiego gruntu,
przynajmniej na wysokość 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie obsypkę uzupełnić
do 30 cm). Strefa sięgająca powyżej 30 cm od wierzchu rury powinna być odpowiednio
zagęszczona i wolna od kamieni i innych elementów stałych mogących wywierać na rurę uciski
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miejscowe. Rurociągi z rur PVC pod wpływem obciążenia pionowego odkształcają się dość
znacznie przyjmując kształt elipsy. Przed połączeniem dwóch rur należy upewnić się czy
uszczelka znajduje się w odpowiednim miejscu i czy nie jest uszkodzona. Należy
również upewnić się czy w rurociągu nie znajdują się elementy stałe mogące utrudnić
przepływ lub uszkodzić rurę a których nie da się usunąć w wyniku płukania.

Wykopy powinny być zabezpieczone, oznakowane i oświetlone na całym odcinku wykonywanych
robót. Sposób oznaczenia robót przedstawi wykonawca robót.

ODBIORY ROBOT
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru

technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego
częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN
1671 oraz PN-EN 1091. Odbiory winny być prowadzone dwuetapowo.

Odbiory częściowe powinny obejmować poszczególne fazy robót podlegające zakryciu przed
całkowitym zakończeniem budowy. Polega on na: badaniu zgodności usytuowania i długości
przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną,
- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z
dokumentacją,
-zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny i
średnioziarnisty, bez grud i kamieni,
- zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki,
- zbadaniu szczelności przewodu,
- zbadaniu wykopu z odbiorem podłoża gruntowego,
- zbadaniu ułożenia betonu pod studzienki.

Odbiór techniczny końcowy dokonuje się po całkowitym zakończeniu robót oraz po
wykonaniu inspekcji ułożonej sieci kanalizacji sanitarnej przy udziale kamery z wykresem
rzeczywistych spadków ułożonego uzbrojenia i przed przekazaniem kanału do eksploatacji.
Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają również na:
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją
geodezyjną,
- zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki
wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy.

III. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE
ZDROWIA

Przystępując do realizacji wszystkich robót pracownicy muszą być przeszkoleni w formie
instruktażu dokonanego przez kierownika budowy o zagrożeniach na budowie jak również o
przestrzeganiu przepisów BHP w czasie trwania robót, aż do ich zakończenia.
Instruktaż musi być potwierdzony podpisami pracowników.



IV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ
- Gwarancje bankowe lub równoważne na zaliczki

- Poręczenie realizacji kontraktu w wysokości min. 15% całkowitej wartości

V. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji umowy podwykonawcom.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

• posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej z

realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, oraz

• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

2. Wykonawcami mogą być podmioty polskie oraz podmioty zagraniczne.

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie prowadzi się w formie pisemnej.

2. Jeżeli w postępowaniu strony porozumiewają się w formie innej niż pisemna, treść

przekazanej informacji musi niezwłocznie zostać potwierdzona na piśmie.

3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować

pisemnie na adres biura zarządu Zamawiającego.

4. Informacje będą przekazywane Wykonawcą w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku

o ich udostępnienie.

5. Zamawiający odpowie na wszelkie wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści

Szczegółowych warunków przetargu nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia

otrzymania wniosku. Pytania wraz z odpowiedziami będą publikowane na stronie

internetowej Zamawiającego.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do bezpośredniego porozumiewania się z

wykonawcami są:



Grzegorz Grzyb tel.: 0600-975-776 e-mail: grzyb@bep.net.pl

Marta Łukawska tel. 0608-070-266 e-mail: lukawska@bep.net.pl

IX. SPOSÓB ZŁOŻENIA I PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości złożenia

oferty wariantowej.

2. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą.

3. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Oferta powinna zawierać co

najmniej:

a. nazwę i adres oferenta,

b. opis nawiązujący do parametrów przedmiotu zamówienia wyszczególnionych w

niniejszym zaproszeniu do składania ofert, a także sposób realizacji przedmiotu

zamówienia,

c. całkowitą wartość oferty tj. całkowitą ryczałtową cenę za wykonanie przedmiotu

zamówienia (netto oraz brutto).

d. warunki gwarancji

4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (lub kserokopie tych dokumentów

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione) wskazujące na

spełnienie warunków uczestnictwa:

a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji działalności

gospodarczej lub w przypadku podmiotów zagranicznych inny równoważny

dokument.

b. Zaświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej.

c. Informacje z banku wykonawcy o posiadaniu środków finansowych lub zdolności

kredytowej umożliwiającej wykonanie zamówienia lub deklaracje takiej zdolności.

d. Listę referencyjną potwierdzają doświadczenie w należytym wykonaniu podobnego

zamówienia.

e. Oświadczenie dotyczące wypadkowości w ciągu ostatnich trzech lat w firmie

Wykonawcy



5. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym

otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie

musi zostać opatrzone napisem:" PRZETARG - Wybudowanie pod klucz

zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, wodociągu dostarczającego wodę do celów

technologicznych oraz wodę potrzebną do utrzymania czystości na terenie.- LOS IV",

oraz pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu, lub znakami

umożliwiającymi zidentyfikowanie oferentów.

6. Cena oferty musi obejmować wszystkie należności, związane z wykonaniem umowy, do

których poniesienia zobowiązany będzie Zamawiający, w tym należne cła, podatki i transport.

7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały.

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub wycofać złożoną ofertę tylko przed

M upływem terminu j ej złożenia.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w biurze zarządu zamawiającego w godz.: 08.00 - 15.00 w dni

powszechne lub listownie

2. Termin składania ofert upływa w dniu 06.09.2010 r. za termin złożenia oferty przyjmuje się

termin wpłynięcia oferty do zamawiającego.

3. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie określonym w pkt. 2. zostaną

zwrócone bez otwierania.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
V Wykonawcy będą związani ofertą przez co najmniej 180 dni, licząc od terminu złożenia ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość (za zgodą wykonawcy) przedłużenia, o kolejny

oznaczony okres, terminu związania ofertą.

XII. TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.09.2010 r. w biurze zarządu zamawiającego o godz.

11.30

XIII. TRYB OCENY OFERT I ZASADY WYKLUCZENIA
WYKONAWCY



1. Oceny ofert dokona komisja, wyznaczona przez zamawiającego.

2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez

wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

3. Zamawiający wykluczy:

a. wykonawców, jeżeli nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których

mowa w punkcie VI

b. oferta nie została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy;

c. oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIV. WYBÓR OFERTY
1. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wymagania określone w niniejszych

• warunkach przetargu i zostanie uznana za najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny

punktowe ofert określonych w pkt. 2-3

2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny

ofert:

cena - znaczenie - C

Po sprawdzeniu zgodności proponowanego rozwiązania z podanymi wymaganiami

Zamawiający oceni korzystność oferty.

3. Wartość punktowa poszczególnych kryteriów oceny ofert wyliczana będzie według zasad:

a. Cena oferty

*— min

c = x 100

f C0

Co - cena w ofercie badanej

Cmin - najniższa cena spośród złożonych

100 - znaczenie kryterium

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia taką samą ocenę punktową zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te

oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego dodatkowych ofert

cenowych.

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż

zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Zamawiający nie wybierze oferty, jeżeli:

k



a. oferta nie podlega przyjęciu;

b. treść oferty nie odpowiada treści warunków przetargu;

c. Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści oferty w terminie wyznaczonym

przez zamawiającego;

d. Wykonawca złożył w ofercie nieprawdziwe oświadczenia lub przedstawił

nieprawdziwe informacje mające wpływ na wybór oferty;

e. oferta nie jest najkorzystniejsza w świetle kryteriów oceny ofert, określonych w pkt. 2-

3.

f. oferta złożona została przez wykonawcę, który złożył więcej niż jedną ofertę w

postępowaniu,

g. oferta dodatkowa będzie zawierać cenę wyższą niż zaoferowana w złożonej ofercie;

h. cena oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia;

i. oferta zawiera zastrzeżenie jej zmiany lub uzupełnienia;

7. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców niezwłocznie e-mailem po

ogłoszeniu wyników oraz dodatkowo na piśmie w terminie nie później niż 20 dni po

ogłoszeniu wyników , którzy złożyli oferty w postępowaniu.

8. Zamawiający zawiadomi na piśmie wykonawcę o nie wybraniu jego oferty.

9. W przypadku, gdy w przetargu zostanie złożona tylko jedna oferta odpowiadająca treści

warunków przetargu, w celu ustalenia postanowień umowy zamawiający przeprowadzi

negocjacje w oparciu o treść złożonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.

10. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie podpisze umowy, w terminie

wyznaczonym przez zamawiającego, zostanie wybrana oferta następna w kolejności po

najkorzystniejszej, bez przeprowadzania ponownej jej oceny, chyba że zamawiający

zdecyduje inaczej.

11. Zamawiający zamknie postępowanie, jeżeli:

a. nie złożono żadnej oferty podlegającej wybraniu;

b. Zamawiający odwołał ogłoszenie i warunki składania ofert;

c. Zamawiający nie wybrał żadnej oferty;

d. postępowanie zostało przeprowadzone z naruszeniem warunków składania ofert,

mającym wpływ na wybór oferty;

e. umowa może być nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12. O zamknięciu postępowania Zamawiający zawiadomi na piśmie, podając uzasadnienie,

równocześnie do wszystkich oferentów.
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13. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

XV. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania umowy

w terminie 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

2. Stawienie się do podpisania umowy przez Wykonawcę w sposób lub w osobach innych niż

wynika to z przedstawionych dokumentów lub bez właściwego pełnomocnictwa, uniemożliwi

podpisanie umowy w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający uzna takie

działanie za uchylanie się przez wykonawcę od podpisania umowy.

3. W treści umowy będą umieszczone wszystkie wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji

i w projekcie budowlanym.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przed upływem terminu złożenia ofert zamawiający zastrzega, że ogłoszenie oraz warunki

przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

2. W prowadzonym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

BIOENERGYPROJECT02-654 Warszawa, ul.


