GMINA CELESTYNÓW
Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl
Celestynów, dnia 02.08.2019 r.
INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa i montaż 40 szt.
przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – etap VII”- RIZPiFZ.271.46.2019
Gmina Celestynów, zwana dalej „Zamawiającym” informuje, że wprowadza zmianę treści SIWZ w
następującym zakresie:
Rozdział XII SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

2.

Termin składania ofert upływa dnia 07.08.2019 r. o godz. 11:00.

3.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Reguckiej, 05-430 Celestynów - sala konferencyjna.

7.

Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:
Urząd Gminy w Celestynowie
Biuro Obsługi Mieszkańca
ul. Regucka 3, 05–430 Celestynów

oraz napis:
„Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – etap VII”
RIZPiFZ.271.46.2019
Nie otwierać przed dniem 07.08.2019 roku, godz. 11:15
*/ niepotrzebne skreślić

Rozdział III SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
1.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie i montażu 40 szt.
przydomowych

oczyszczalni

ścieków,

w

ramach

zadania

inwestycyjnego

pn.

„Budowa

przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – etap VII”, w lokalizacjach wskazanych w
załączniku pn.: „Wykaz działek”.
2.

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków będzie polegała na:
1) Dostawie, montażu i uruchomieniu 40 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
przepompowni ścieków,
2) Wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych,
3) Robotach ziemnych,
4) Wykonaniu urządzeń do odprowadzania ścieków,
5) Wykonaniu podłączenia elektrycznego,
6) Rozruchu technicznym i technologicznym,
7) Wykonaniu dokumentacji fotograficznej,
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8) Wykonaniu badania ścieków surowych oraz oczyszczonych (BZT5, ChZT i zawiesiny) na
pięciu wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach,
9) Przeprowadzeniu indywidualnego szkolenia dla wszystkich 40szt. użytkowników,
10)

Przygotowaniu i przekazaniu szczegółowej instrukcji obsługi,

11)

Wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej,

12)

Wykonaniu dokumentacji zdawczo – odbiorczej,

13)

Wykonaniu kosztorysu powykonawczego,

14)

Przeprowadzaniu przeglądów w czasie trwania gwarancji.

3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być zgodne z normą PN EN 12566-3+A2:2013
(urządzenia muszą posiadać znak B lub CE).
4.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) dokumentacją projektową,
2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
3) przedmiarem robót.
UWAGA!

Zamawiający

załącza

przedmiary

robót

jako

materiał

pomocniczy

do sporządzenia własnych przedmiarów. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez
Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.
5.

Warunki wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót
zgodnie

z

przepisami

prawa.

Wykonawca

ponosi

pełną

odpowiedzialność

za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania,
2) Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia.

Transport

materiałów

na

plac

budowy

oraz

dostarczenie

i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy
zamówienia po stronie wykonawcy w ramach wynagrodzenia wykonawcy,
3) w

czasie

realizacji

robót

Wykonawca

będzie

utrzymywał

teren

ich

wykonywania

w stanie umożliwiającym przejazd, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia
pomocnicze oraz usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia
prowizoryczne,
4) Wykonawca przystąpi do niezwłocznego wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli są one
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,
5) Wykonawca

we

własnym

zakresie

ustali

lokalizację

zaplecza

budowy.

Wykonawca

zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zaplecze budowy, strzec mienia
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znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny
pracy,
6) Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów
tymczasowych na placu budowy,
7) Wykonawca

zobowiązuje

się,

przy

wykonywaniu

przedmiotu

zamówienia,

do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie,
8) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu
umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w
szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy,
9) od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na
tym terenie;
10) Wykonawca systematycznie i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie
odpady komunalne, gruz oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku. W
przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich
usunięcie innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
11) po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy i
przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do
powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
12) za

jakość

zastosowanych

materiałów

i

wykonywanych

robót

odpowiedzialny

jest

Wykonawca robót,
13) wady ujawnione w czasie odbioru oraz wszelkie naprawy gwarancyjne będą usunięte w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
14) należności

za

roboty

zlecone

przez

Zamawiającego

innemu

wykonawcy

na

koszt

i niebezpieczeństwo Wykonawcy będą potrącane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża zgodę,
15) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe
w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, a nadto
za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac,
16) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe
w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z umowy,
17) Wykonawca

ponosi

odpowiedzialność

od

w zakresie:
a) organizacji i wykonywania prac,
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich,
c)

ochrony środowiska,

d) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

następstw

i

za

wyniki

działalności
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e) organizacji i utrzymywania zaplecza budowy,
f)

ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.

18) Wykonawca zapewni do obsługi przedmiotu zamówienia kierownika robót budowlanych
posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
6.

Przed

podpisaniem

protokołu

odbioru

końcowego

Wykonawca

zobowiązany

jest

do

sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, dokumentacja
powykonawcza musi zawierać co najmniej:
1) projekty budowlano – wykonawcze będące załącznikiem do zgody na realizację inwestycji
wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
2) protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia jak i po jego zakończeniu,
3) atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do
wykonania przedmiotu zamówienia,
4) dziennik budowy i dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp.,
5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (Zamawiający dopuszcza, aby w dniu odbioru
Wykonawca przedstawił szkice geodezyjne wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia
inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map a dostarczył ją po kartowaniu).
7.

Wszędzie, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą
wyrazy

„LUB

RÓWNOWAŻNY”.

Zamawiający

dopuszcza

zastosowanie

materiałów

równoważnych, o ile zaproponowane materiały będą spełniały minimalne parametry określone
w dokumentacji projektowej. Zamawiający uzna materiały/urządzenia zastosowane przez
Wykonawcę za równoważne w szczególności, gdy spełnią one minimalne wymagania zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
w zakresie składu materiałowego, głównych parametrów działania, charakterystycznych
wymiarów,

sposobu

wykonania,

wytrzymałości,

konstrukcji

oraz

sposobu

montażu.

Wykonawca, który zamierza powołać się na rozwiązania równoważne do opisanych przez
Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania urządzeń
równoważnych

Wykonawca

równoważność

w

zakresie:

zobowiązany
składu

jest

przedstawić

materiałowego,

dokumenty

głównych

potwierdzające

parametrów

działania,

charakterystycznych wymiarów, sposobu wykonania, wytrzymałości, konstrukcji sposobu
montażu oraz spełniania wymagań Zamawiającego określonych w dokumentacji przetargowej
(w szczególności w dokumentacji projektowej).
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8. Zamawiający

zastrzega,

że

w

przypadku

nie

otrzymania

dofinansowania

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

unieważni

postępowanie lub nie podpisze umowy z Wykonawcą.

Rozdział VII ust. 8 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1)

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem

terminu

składania

ofert

albo

wniosków

o

dopuszczenie

do

udziału

w

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty;
2)

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w
celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami;

3)

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień,

doświadczenia

i

wykształcenia

niezbędnych

do

wykonania

zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami;
4)

Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

5)

Deklaracją Zgodności oczyszczalni ścieków z normą PN EN 12566-3+A2:2013
(urządzenia muszą posiadać znak B lub CE)

6)

Aprobatę techniczną na oczyszczalnię ścieków,

7)

Pełny raport badań wykonawcy przez notyfikowane laboratorium – dotyczy kompletnego
urządzenia,

8)

Certyfikat na sterownik + opis działania,
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9)

Parametry techniczne pompowni ścieków (zbiornik, pompy, sterowanie) – atesty,
deklaracje,

10)

Parametry techniczne studni na kanale grawitacyjnym- producent, atesty, deklaracje.

Umowa §1 otrzymuje następujące brzmienie:
1.

Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na dostawie i montażu 40 szt.
przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – etap VII”

2.

Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, będzie polegał na
1) Dostawie, montażu i uruchomieniu 40 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
przepompowni ścieków,
2) Wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych,
3) Robotach ziemnych,
4) Wykonaniu urządzeń do odprowadzania ścieków,
5) Wykonaniu podłączenia elektrycznego,
6) Rozruchu technicznym i technologicznym,
7) Wykonaniu dokumentacji fotograficznej,
8) Wykonaniu badania ścieków surowych oraz oczyszczonych (BZT5, ChZT i zawiesiny) na
pięciu wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach,
9) Przeprowadzeniu indywidualnego szkolenia dla wszystkich 40szt. Użytkowników,
10) Przygotowaniu i przekazaniu szczegółowej instrukcji obsługi,
11) Wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej,
12) Wykonaniu dokumentacji zdawczo – odbiorczej,
13) Wykonaniu kosztorysu powykonawczego,
14) Przeprowadzaniu przeglądów w czasie trwania gwarancji.

3.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) dokumentacją projektową,
2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
3) przedmiarem robót,
4) SIWZ nr RIZPiFZ.271.46.2019

4. Oczyszczalnie muszą posiadać certyfikat na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013
(urządzenia muszą posiadać znak B lub CE), oraz spełniać wymogi wskazane w programie
„Zadania z zakresu ochrony wód” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
5. Uzyskanie efektu oczyszczania Wykonawca potwierdzi na własny koszt, badaniami ścieków
wykonanych przez uprawnione laboratorium w minimum pięć lokalizacjach wskazanych przez
Zamawiającego.
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6.

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem
rzeczowym robót, sporządzonym przez wykonawcę na dzień podpisania umowy oraz
zaakceptowanym przez zamawiającego i Inspektora nadzoru w terminie do dnia rozpoczęcia
robót budowlanych, określającym kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i
zakończenia robót. Aktualizowanie harmonogramu w trakcie wykonywania prac nie będzie
powodowało zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia i nie wymaga podpisania
aneksu do umowy. Aktualizowanie harmonogramu, o którym mowa wymaga zgody i
zatwierdzenia przez zamawiającego.

Umowa §2 otrzymuje następujące brzmienie:
1.

Warunki wykonania przedmiotu zamówienia:
1)

Roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót
zgodnie

z

przepisami

prawa.

Wykonawca

ponosi

pełną

odpowiedzialność

za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania,
2)

Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia.

Transport

materiałów

na

plac

budowy

oraz

dostarczenie

i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy leży po
stronie wykonawcy w ramach wynagrodzenia wykonawcy,
3)

w

czasie

realizacji

robót

Wykonawca

będzie

utrzymywał

teren

ich

wykonywania

w stanie umożliwiającym przejazd, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia
pomocnicze oraz usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia
prowizoryczne,
4)

Wykonawca przystąpi do niezwłocznego wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli są one
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,

5)

Wykonawca

we

własnym

zakresie

ustali

lokalizację

zaplecza

budowy.

Wykonawca

zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zaplecze budowy, strzec mienia
znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny
pracy,
6)

Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów
tymczasowych na placu budowy,

7)

Wykonawca

zobowiązuje

się,

przy

wykonywaniu

przedmiotu

zamówienia,

do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie,
8)

Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu
umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w
szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy,

9)

od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na
tym terenie;
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10) Wykonawca systematycznie i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie
odpady komunalne, gruz oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku. W
przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich
usunięcie innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
11) po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy i
przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do
powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
12) za

jakość

zastosowanych

materiałów

i

wykonywanych

robót

odpowiedzialny

jest

Wykonawca robót,
13) wady ujawnione w czasie odbioru oraz wszelkie naprawy gwarancyjne będą usunięte w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
14) należności

za

roboty

zlecone

przez

Zamawiającego

innemu

wykonawcy

na

koszt

i niebezpieczeństwo Wykonawcy będą potrącane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża zgodę,
15) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe
w

związku

z

wypełnianiem

przez

Wykonawcę

obowiązków

wynikających

z niniejszej umowy a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub
w trakcie wykonywanych prac,
16) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe
w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej
umowy,
17) Wykonawca

ponosi

odpowiedzialność

od

następstw

i

za

wyniki

działalności

w zakresie:
a)

organizacji i wykonywania prac,

b)

zabezpieczenia interesów osób trzecich,

c)

ochrony środowiska,

d)

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

e)

organizacji i utrzymywania zaplecza budowy,

f)

ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.

18) Wykonawca zapewni do obsługi przedmiotu zamówienia kierownika robót budowlanych
posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
19) Wykonawca

zobowiązany

ubezpieczenie

od

jest

przez

odpowiedzialności

cały

okres

cywilnej

w

obowiązywania
zakresie

umowy

prowadzonej

posiadać

działalności

gospodarczej na kwotę nie mniejszą niżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie. W
przypadku,

gdy

polisa ulegnie

przedawnieniu, Wykonawca

zobowiązany

będzie

do

przedłużenia terminu obowiązywania polisy do końca wykonywania przedmiotu umowy oraz
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przedstawienia Zamawiającemu dokumentu poświadczającego, że Wykonawca zawarł
umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na następny okres.
20) UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania dokumentacji fotograficznej w
różnych etapach prowadzonych prac (przed rozpoczęciem robót, zdjęcia w trakcie oraz po
zakończeniu budowy). Na Wykonawcy ciąży obowiązek naprawienia ewentualnych szkód
powstałych w wyniku przeprowadzanych prac.

Wójt Gminy
/-/
Witold Kwiatkowski

