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Swi~tochtowice: Czyszczenie i utrzymanie kanalizacji deszczowej na 


terenie miasta Swi~tochtowice 


Numer ogtoszenia: 53020 - 2011; data zamieszczenia: 24.03.2011 


OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - us~ugi 


Zamieszczanie ogtoszenia: obowiqzkowe. 

Ogtoszenie dotyczy: zam6wienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 

I. 1) NAZWA 1ADRES: Gmina Swi~tochfowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Swi~tochfowice , 

ul. Katowicka 54, 41-600 Swi~tochfowice, woj. slqskie, tel. 323491 800, faks 32 349 18 12. 

Adres strony internetowej zamawiajetcego: www.swietochlowice.pl 


1.2) RODZAJ ZAMAWIAJJ\CEGO: Administracja samorzqdowa. 


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

11.1.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajetcego: Czyszczenie i utrzymanie kanalizacji 


deszczowej na terenie miasta Swi~tochfowice. 


11.1.2) Rodzaj zam6wienia: usfugi. 

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zam6wienia: Przedmiotem niniejszego 

zam6wienia jest: 1. Czyszczenie wpust6w deszczowych wraz z przykanalikami: a) wedfug zafqczonego 

wykazu wpust6w deszczowych w ulicach, stanowiqcego zafqcznik nr 1 do specyfikacji , wraz ze 

sprawdzeniem droznosci kanafu deszczowego do kt6rego wfqczone Sq wpusty deszczowe. b) awaryjne 

czyszczenie w okresie 24h/dob~ fqcznie z dniami wolnymi od pracy i swiqtecznymi. 2. Czyszczenie 

separator6w wraz z wywozem i utylizacjq nieczystosci wedfug zafqczonego wykazu stanowiqcego 

zafqcznik nr 2 do specyfikacji. 3. Czyszczenie odwodnien liniowych na terenie miasta w uzgodnieniu z 

Zamawiajqcym. 4. Czyszczenie kanalizacji deszczowych: a) wedfug potrzeb, po uzyskaniu zgfoszenia 

przez Zamawiajqcego, b) awaryjne czyszczenie kanaf6w deszczowych w okresie 24h/dob~ - fqcznie z 

dniami wolnymi od pracy i swiqtecznymi. 5. Biezqce remonty i regulacje do poziomu nawierzchni studni 

kanalizacji deszczowej i wpust6w ulicznych wraz z przykanalikiem, w uzgodnieniu z Zamawiajqcym. 6. 

Awaryjny montaz pokryw studni kanalizacyjnych i kratek sciekowych w przypadku ich zniszczenia lub 

kradziezy. 7. Zapewnienie pogotowia technicznego do wykonywania prac obj~tych zakresem umowy przez 

24h/dob~ fqcznie z dniami wolnymi od pracy i sWiqtecznymi. 8. Wykonywanie innych prac niezb~dnych do 

prawidfowej realizacji przedmiotu zam6wienia: 8.1 Wykonanie teleinspekcji kanaf6w deszczowych wedfug 

potrzeb, po uzyskaniu informacji od Zamawiajqcego. 8.2 Wykonanie pomiar6w uzupefniajqcych, kt6re 
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obejmujq sprawdzenie przebiegu sieci, usytuowania uzbrojenia na tej sieci ( studnia, wpust, wylot ) po 


uzyskaniu informacji od Zamawiajqcego. 8.3 Wykonanie remontu studni kanalizacyjnych., wpust6w 


deszczowych i odcink6w sieci kanalizacyjnych jesli zajdzie taka potrzeba .. 


11.1.4) Czy przewiduje siQ udzielenie zamowien uzupeJniajetcych: nie. 


11.1.5) Wspolny SJownik Zamowien (CPV): 90.47.00.00-2, 90.48.00.00-5, 90.64.10.00-2, 45.00.00.00-1. 


11.1.6) Czy dopuszcza siQ zJozenie oferty cZQsciowej: nie. 


11.1.7) Czy dopuszcza siQ zJozenie oferty wariantowej: nie. 


11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiqcach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

111.2) ZALlCZKI 


Czy przewiduje siQ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia: nie 


111.3) WARUNKI UDZIAlU W POST~POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPElNIANIA TYCH WARUNKOW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy 

prawa nakladajet obowietzek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku 

Wykonawca w zakresie posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub 

czynnosci musi wykazac, te posiada zezwolenie na transport odpad6w ze studzienek 

kanalizacyjnych 0 kodzie 20 03 06, 

111.3.2) Wiedza i doswiadczenie 


Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku 


Wykonawca w zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia musi wykazac, it w okresie 3 

ostatnich lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeteli okres prowadzenia dzialalnosci jest 

kr6tszy, w tym okresie wykonal, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciqglych r6wniet 

wykonywanych naletycie nast~pujqcych uslug ; a) co najmniej 1 uslug~, polegajqcq na 

czyszczeniu i utrzymywaniu kanalizacji deszczowej, 0 wartosci wynoszqcej nie mniej nit 

150.000,00 zl brutto, 

111.3.3) Potencjal techniczny 


Opis sposobu dokonywania oceny speJniania tego warunku 


Wykonawca w zakresie dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym musi wykazac, it 

dysponuje lub b~dzie dysponowal sprz~tem i wyposateniem zakladu w celu realizacji niniejszego 

zam6wienia tj. a) telefonem dyturnym (obslugiwanym przez 24 godziny na dob~), kt6rego numer 

zostanie podany przedstawicielowi Zamawiajqcego oraz instytucjom odpowiedzialnym za 
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bezpieczenstwo, tj. Policji, Straty Miejskiej, Straty Potarnej, Powiatowemu Centrum 

Zarzqdzania Kryzysowego, Wydzialowi Zarzqdzania Kryzysowego, b) Iqczem internetowym i 

kontem e-mail, c) faksem, d) aparatem cyfrowym, e) jednym samochodem SSqCo-ptuczqcym 0 

wydajnosci minimum 300 I/min, f) jednym samochodem z zestawem do inspekcji TV kanalizacji w 

zakresie srednic od ON 150 mm do ON 1500 mm z pomiarem spadk6w i motliwosciq digitalizacji 

zdj~c uszkodzen 

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam6wienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

Wykonawca w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia musi 

wykazac, it dysponuje lub b~dzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 

zam6wienia tj . - kierownikiem budowy posiadajqcym uprawnienia budowlane w specjalnosci 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri wodociqgowych i kanalizacyjnych, bez 

ograniczeri zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadajqce im watne uprawnienia 

instalacyjne, kt6re zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiqzujqcych przepis6w, 

posiadajqcego minimum 3-letnie doswiadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorze lub 

kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer'l wodociqgowych i 

kanalizacyjnych 

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

Wykonawca w zakresie potwierdzenia warunku znajdowania si~ w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniajqcej wykonanie zam6wienia, musi wykazac, it posiada oplaconq polis~, a w 

przypadku jej braku inny dokument potwierdzajqcy, te wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiqzanej z przedmiotem 

zam6wienia 0 wartosci nie mniejszej nit 200.000 zl. 

111.4) INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA. DOSTARCZYC 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEt.NIANIA WARUNKOW UDZIAt.U W POST~POWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawc~ warunk6w, 0 kt6rych mowa wart. 22 

ust. 1 ustawy, opr6cz oswiadczenia 0 spetnieniu warunk6w udziatu w post~powaniu, nalezy 

przedtoZyc: 

• 	 koncesj~ , zezwolenie lub licencj~ 

• 	 wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciqglych r6wniet 

wykonywanych. dostaw lub uslug w zakresie niezb~dnym do wykazania spetniania warunku 

wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert 

albo wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu, a jeteli okres prowadzenia 

dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci , przedmiotu, dat wykonania i 

http://bzpO.portal. uzp.gov.pllindex.php?ogloszenie=show&pozycja=53020&rok=201... 2011-03-24 

http://bzpO.portal


Strona 4 z 7 

odbiorc6w, oraz zatClczeniem dokumentu potwierdzajClcego, ze te dostawy lub uslugi zostaty 

wykonane lub sCl wykonywane nalezycie 

• 	 wykaz narzCldzi, wyposazenia zakladu i urzCldzen technicznych dost~pnych wykonawcy uslug 

lub rob6t budowlanych w celu realizacji zam6wienia wraz z informacjCl 0 podstawie 

dysponowania tymi zasobami 

• 	 wykaz os6b, kt6re b~dCl uczestniczyt w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg61nosci 

odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrol~ jakosci lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i 

wyksztalcenia niezb~dnych dla wykonania zam6wienia, a takte zakresu wykonywanych przez 

nie czynnosci , oraz informacjCl 0 podstawie do dysponowania tymi osobami 

• 	 oswiadczenie, ze osoby, kt6re b~dCl uczestniczyt w wykonywaniu zam6wienia, posiadajCl 

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajCl obowiClzek posiadania takich uprawnien 

• 	 optaconCl polis~, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajClcy, ze wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiClzanej z 

przedmiotem zam6wienia 

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleiy przedtoiyc: 

• 	 oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia 

• 	 aktualny odpis z wlasciwego rejestru , jezeli odr~bne przepisy wymagajCl wpisu do rejestru, w 


celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 


wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed uptywem terminu sktadania wniosk6w 0 


dopuszczenie do udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skladania ofert, a w 


stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 


• 	 aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urz~du skarbowego potwierdzajClce, ze 


wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane 


prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w 


calosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej nit 3 miesiClce przed 


uptywem terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu 0 udzielenie 


zam6wienia albo skladania ofert 


• 	 aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy 


Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajClce, ze wykonawca nie zalega z 


optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskal 


przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych platnosci lub 
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wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej nit 3 

miesiqce przed uplywem terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w 

post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skladania ofert 

• 	 wykonawca powolujqcy si~ przy wykazywaniu spelniania warunk6w udzialu w post~powaniu 

na potencjal innych podmiot6w, kt6re b~dq braly udzial w realizacji cz~sci zam6wienia, 

przedklada taki:e dokumenty dotyczqce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2. 

111.4.3) Dokurnenty podrniotow zagranicznych 

Jezeli wykonawca rna siedzib~ lub rniejsce zarnieszkania poza terytoriurn Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkJada: 

111.4.3.1) dokurnent wystawiony w kraju, w ktoryrn rna siedzib~ lub rniejsce zarnieszkania 

potwierdzajetcy, ze: 

• 	 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej nit 6 

miesi~cy przed uplywem terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w 

post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skladania ofert 

• 	 nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne 

albo ie uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlotenie na raty zaleglych 

platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie 

wczesniej nit 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do 

udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skladania ofert 

111.4.3.2) zaswiadczenie wlasciwego organu sqdowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt6rej dokumenty dotyczq, w zakresie okreslonym wart. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczesniej nit 6 miesi~cy przed uplywem terminu 

skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo 

skladania ofert - albo oswiadczenie zlotone przed notariuszem, wlasciwym organem sqdowym, 

administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania, jeieli 

w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzib~ lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje si~ takiego zaswiadczenia 

111.6) INNE DOKUMENTY 


Inne dokurnenty niewyrnienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5) 


formularz ofertowy oswiadczenie 0 cz~sci zam6wienia, kt6rej wykonanie, wykonawca zamierza powierzyc 

podwykonawcom ( w tresci formularza ofertowego pkt 5) w przypadku powierzenia przez wykonawc~ 

cz~sci zam6wienia podwykonawcom. 4. kalkulacj~ cenowq wedlug zalqcznika nr 3 5.pelnomocnictwo do 
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reprezentowania w post~powaniu albo do reprezentowania w post~powaniu i zawarcia umowy, w 

przypadku wykonawc6w wsp61nie ubiegajqcych si~ 0 udzielenie zam6wienia zgodnie z art. 23 ustawy 

Prawo zamowieri publicznych (dotyczy rowniet wsp61nik6w sp61ki cywilnej). 6.pelnomocnictwo do 

wyst~powania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokument6w skladajqcych si~ na ofert~ nie 

podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru 

Sqdowego lub wykonawca - w przypadku osob fizycznych. 7. pelnomocnictwo, powinno bye przedstawione 

w formie oryginalu lub poswiadczonej za zgodnose z oryginalem kopii przez osoby wystawiajqce 

peinomocnictwo, notariusza lub osoby, kt6rych uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu 

rejestracyjnego wykonawcy , zgodnie ze sposobem reprezentacji okreslonym w tych dokumentach. 

111.7) Czy ogranicza si~ mozliwose ubiegania si~ 0 zamowienie publiczne tylko dla wykonawcow, u 

ktorych ponad 50 %pracownikow stanowiCl osoby niepelnosprawne: nie 

SEKCJAIV:PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnitsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b~dzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje si~ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na 

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian 

Zmiana jest dopuszczalna jedynie w przypadku wystqpienia okolicznosci, kt6rych nie motna bylo 


przewidziee w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te Sq korzystne dla Zamawiajqcego. 


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dost~pna specyfikacja istotnych warunkow 

zamowienia: www.bip.swietochlowice.pl 

Specyfikacj~ istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskae pod adresem: Urzqd Miejski 

Swi~tochlowice ul. Katowicka 54 Wydzial Administracyjny pok. 121. 

IV.4.4) Termin skladania wnioskow 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu lub ofert: 05.04.2011 

godzina 10:00, miejsce: Urzqd Miejski Swi~tochlowice ul. Katowicka 54 Wydzial Administracyjny pok. 121 . 

IV.4.S) Termin zwiClzania ofertCl: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si~ uniewaznienie post~powania 0 udzielenie zamowienia, w przypadku 

nieprzyznania srodkow pochodzClcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajClcych zwrotowi 

srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym 

Handlu (EFTA), ktore mialy bye przeznaczone na sfinansowanie calosci lub cz~sci zamowienia: nie 
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