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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:566042-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Konin: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2018/S 246-566042
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o.
REGON 310342947
ul. Nadbrzeżna 6A
Konin
62-500
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Miastkowski
Tel.: +48 602267044
E-mail: jerzy.miastkowski@zuwkonin.pl
Faks: +48 632445716
Kod NUTS: PL414
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zuwkonin.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.zuwkonin.pl/zamowienia.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.miniportal.uzp.gov.pl

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI
Numer referencyjny: ZUW/KOSI/GG/2/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane
II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje prace w zakresie uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie
gminy Golina położonej na terenie Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
Zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ciśnieniowej o łącznej długości 29,49 km na terenie gminy Golina. Ponadto w ramach projektu zaplanowano
3

przebudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Gminie Golina o przepustowości 1 200 m /dobę.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 8, 9 oraz 11 do SIWZ,
opublikowanej na stronie, o której mowa w sekcji I.3 Ogłoszenia.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 25 232 177.22 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Golina
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410
45232411
45231300
45232420
45232400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Golina, miejscowości Kraśnica, Węglew, Kawnice, Adamów, Spławie, Kawnice ul. Zielona

II.2.4)

Opis zamówienia:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Golina, obejmująca wykonanie robót budowlanych w
zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 29,49 km.
Zakres robót budowlanych obejmie wykonanie min.
— kanałów grawitacyjnych i odgałęzień bocznych,
— kanałów tłocznych z przepompowniami ścieków,
— robót drenażowych i odtworzenie nawierzchni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki nr 8-9 do
SIWZ, opublikowana na stronie internetowej wskazanej w sekcji I. 3 Ogłoszenia.
W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia w Części 1 (budowa sieci kanalizacyjnej w gm.Golina),
Zamawiający wymaga szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym terminów realizacji oraz uwzględnienia w
harmonogramie prac wykonania w pierwszej kolejności robót zlokalizowanych wzdłuż DK nr 92, z uwagi na
realizację w 2020 r. prac dot. modernizacji dróg, chodników, ciągów pieszo-rowerowych.
Gdy w treści dokumentacji technicznej, w tym na rysunkach w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót, przedmiarach, zostały wskazane normy, aprobaty, systemy itp. o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) oraz
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ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, czyli takich,
które zagwarantują realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia
i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. W takich
sytuacjach wykonawca jest zobowiązany przed zamiarem wbudowania takich materiałów, urządzeń, zwrócić
się do Zamawiającego na piśmie w odpowiednim czasie wraz z pełną dokumentacją celem przeprowadzenia
weryfikacji przez Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji na proponowane rozwiązania.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r.
kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), osób wykonujących następujące czynności wchodzące w skład
przedmiotu zamówienia:
— montaż infrastruktury technicznej i technologicznej,
— operator sprzętu (koparka, dźwig, itp.).
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę tych wymagań, oraz sankcji z
tytułu ich niespełnienia, zawarte są w projekcie umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ), opublikowanym na stronie
internetowej wskazanej w sekcji I. 3 Ogłoszenia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 236 777.21 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/06/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.04.03.01-30-0003/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Ocena dla kryterium gwarancji:
Liczba punktów = (Termin gwarancji zaoferowany w ofercie badanej / Najdłuższy zaoferowany Termin gwarancji
pośród wszystkich) x 40 % x 100
Oferta z gwarancją krótszą niż 36 mies. będzie odrzucona.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w gminie Golina
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Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45252127
45252200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Golina

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, obejmująca wykonanie robót budowlanych i
technologicznych w zakresie przebudowy mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Gminie Golina.
W oczyszczalni prowadzone będą następujące procesy technologiczne:
— oczyszczanie mechaniczne ścieków surowych,
— oczyszczanie biologiczne ścieków w komorach osadu czynnego,
— tlenowa stabilizacja osadu ściekowego,
— mechaniczne odwadnianie i higienizację osadu nadmiernego wapnem palonym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki nr 8-9 do
SIWZ, opublikowana na stronie internetowej wskazanej w sekcji I. 3 Ogłoszenia.
Informacje dodatkowe dla przedmiotu zamówienia w Części 2:
a. Za prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni w trakcie przebudowy odpowiada Zamawiający, który ponosi
również wszelkie koszty wynikające z funkcjonowania oczyszczalni w trakcie prowadzonych prac. Wykonawca
zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w powyższym zakresie i do stosowania się do poleceń
Zamawiającego. W przypadku szkód powstałych z winy Wykonawcy, będzie on ponosił odpowiedzialność na
zasadach przewidzianych we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
b. Zamawiający informuje ponadto, że istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej oczyszczalni ścieków – w
terminie dogodnym dla Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu go z osobami do kontaktu z Wykonawcami,
o których mowa w pkt 10 SIWZ. Zamawiający zastrzega, że podczas wizji lokalnej nie będzie udzielał żadnych
wyjaśnień, a wszelkie pytania należy zadawać w sposób określony w pkt 10.11 SIWZ.
Gdy w treści dokumentacji technicznej, w tym na rysunkach w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót, przedmiarach, zostały wskazane normy, aprobaty, systemy itp. o których mowa w art. 30 ust 1 pkt 2) oraz
ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, czyli takich,
które zagwarantują realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia
i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. W takich
sytuacjach wykonawca jest zobowiązany przed zamiarem wbudowania takich materiałów, urządzeń, zwrócić
się do Zamawiającego na piśmie w odpowiednim czasie wraz z pełną dokumentacją celem przeprowadzenia
weryfikacji przez Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji na proponowane rozwiązania.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), osób wykonujących następujące czynności wchodzące
w skład przedmiotu zamówienia:
— montaż infrastruktury technicznej i technologicznej,
— operator sprzętu (koparka, dźwig, itp.).
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę tych wymagań, oraz sankcji
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z tytułu ich niespełnienia, zawarte są w projekcie umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ), opublikowany na stronie
internetowej wskazanej w sekcji I. 3 Ogłoszenia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 995 400.01 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/06/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.04.03.01-30-0003/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Ocena dla kryterium gwarancji:
Liczba punktów = (Termin gwarancji zaoferowany w ofercie badanej / Najdłuższy zaoferowany Termin gwarancji
pośród wszystkich) x 40 % x 100
Oferta z gwarancją krótszą niż 36 mies. będzie odrzucona.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
— nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem art. 133 ust. 4 Pzp,
— nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) ustawy Pzp.
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu Zamawiający żąda, aby Wykonawca
złożył następujące dokumenty na etapie składania ofert:
1) oświadczenie Wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 214/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy
2014/25/UE, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu w zakresie części, na które Wykonawca składa ofertę (Załącznik nr 2 do SIWZ).
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Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV JEDZ i nie
musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV formularza.
2) Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, Wykonawca ma obowiązek przedstawić dla
każdego z podmiotów, których to dotyczy odrębny formularz JEDZ, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 (z uwzględnieniem art. 133 ust. 4)
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,
3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
5) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zasady składania dokumentów przez Wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, określone są w rozdziale 9 SIWZ opublikowanej na stronie, o której mowa w sekcji I.3
Ogłoszenia.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że:
Dla części 1:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 12 000 000 PLN,
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 12 000 0000 PLN,
Dla części 2:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 5 500 000 PLN,
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 500 0000 PLN,
Wykonawcy składający ofertę na obydwie części zamówienia, są zobowiązani wykazać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, sumując w/w wartości dla obydwu części.
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający żąda, aby
Wykonawca złożył następujące dokumenty na etapie składania ofert:
Oświadczenie Wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 214/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy
2014/25/UE, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu w zakresie części, na które Wykonawca składa ofertę (Załącznik nr 2 do SIWZ).
Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV JEDZ i nie
musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV formularza.
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
2) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że:
Dla części 1:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie lub modernizacji
sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 14 km.
2) dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi
się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania
zamówienia tj.:
a) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Osoba ta musi posiadać co
najmniej 5-letnie doświadczenie w roli kierownika budowy lub kierownika robót i kierować w tym okresie, co
najmniej dwoma robotami dotyczącymi budowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnej, o długości sieci dla każdej
z robót nie krótszej niż 7 km,
b) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń,
Zamawiający w ramach realizacji części 1 zamówienia nie dopuszcza łączenie przez jedną osobę w/w funkcji.
Dla części 2:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie,
rozbudowie lub modernizacji obiektu oczyszczalni ścieków, o przepustowości nie mniejszej niż 1000 m3/doba, o
wartości minimalnej każdego z projektów 5 000 000 zł brutto,
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2) dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi
się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania
zamówienia tj.:
a) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
Osoba ta musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w roli kierownika budowy i kierować w tym okresie,
budową / modernizacją / przebudową co najmniej dwóch obiektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, o
wartości każdej z robót co najmniej 2 500 000 zł brutto,
b) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
c) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń,
Zamawiający w ramach realizacji części 2 dopuszcza łączenie przez jedną osobę funkcji kierowników robót z
poszczególnych branż. W takiej sytuacji osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia musi
posiadać wymagane uprawnienia dla każdej z tych branż. Zamawiający nie dopuszcza natomiast łączenia
funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót.
Szczegółowe informacje na temat w/w warunków zawarte są w rozdziale 8 SIWZ opublikowanej na stronie, o
której mowa w sekcji I.3 Ogłoszenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający żąda, aby
Wykonawca złożył następujące dokumenty na etapie składania ofert:
Oświadczenie Wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 214/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy
2014/25/UE, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu w zakresie części, na które Wykonawca składa ofertę (Załącznik nr 2 do SIWZ).
Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV JEDZ i nie
musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV formularza.
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, 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, wg
załącznika nr 4 do SIWZ,
2) 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 wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
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3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za 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 informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami,
wg załącznika nr 5 do SIWZ.
Wykonawcy składając ofertę na obydwie część zamówienia, są zobowiązani wykazać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu dla tych części, na które zamierzają złożyć ofertę w następujący sposób:
— w zakresie doświadczenia wykonaniu robót budowlanych, Wykonawca musi wykazać zsumowane
doświadczenie dla tych części, na które zamierza złożyć ofertę,
— w zakresie dysponowania osobami - kierownikiem budowy, Wykonawca musi przedstawić inną osobę
kierownika budowy dla każdej z części, których dotyczy oferta (z uwagi na zakres prac Zamawiający nie
dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy dla kilku części),
— w zakresie dysponowania pozostałymi osobami (kierownicy robót dla poszczególnych branż), Wykonawca
musi wykazać się przynajmniej jednym wymaganym kierownikiem robót lub jednym zespołem kierowników
robót, spełniającym ww. wymagania, dla obu części.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat dysponowania potencjałem podmiotu trzeciego zawarte są w rozdziale 8
SIWZ opublikowanej na stronie, o której mowa w sekcji I.3 Ogłoszenia.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
1) dla części 1: w wysokości: 340 000 PLN,
2) dla części 2: w wysokości: 230 000 PLN.
Wykonawca składający ofertę na obie części zamówienia powinien zsumować ww. wartości wadium.
Szczegółowe zasady wnoszenia wadium zawarte są w rozdziale 11 SIWZ opublikowanej na stronie, o której
mowa w sekcji I.3 Ogłoszenia.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odpowiednio w części lub w częściach,
wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla
danej części. Szczegółowe zasady wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w
rozdziale 18 SIWZ opublikowanej na stronie, o której mowa w sekcji I.3 Ogłoszenia.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ,
opublikowany na stronie, o której mowa w sekcji I.3 Ogłoszenia.
Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności częściowych wynagrodzenia, zgodnie z Harmonogramem
Robót, z zastrzeżeniem iż:
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1) przynajmniej 90 % wynagrodzenia płatne będzie na podstawie prawidłowo sporządzonych faktur
częściowych,
2) nie więcej niż 10 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu i odebraniu końcowym Przedmiotu Umowy,
na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury końcowej.
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej będzie podpisany bez zastrzeżeń przez
Strony odpowiednio protokół odbioru częściowego lub protokół odbioru końcowego.
III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty dotyczące braku
podstaw wykluczenia oraz JEDZ muszą być złożone przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w sekcji III.1.2 i III.1.3 Ogłoszenia, Wykonawcy tacy muszą spełniać łącznie.
Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zamawiający żąda przed
zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, opublikowany na stronie, o której mowa w sekcji I.3 Ogłoszenia.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w §15 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6
do SIWZ opublikowanej na stronie, o której mowa w sekcji I.3 Ogłoszenia. Szczegółowe informacje na temat
przesłanek zmiany umowy zawarte są w sekcji VI.3 Ogłoszenia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/01/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/03/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/01/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, Sala Narad
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia Postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a PZP.
Zmiany treści Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
1) okoliczności wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp,
2) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na:
a) wystąpienie zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą Stron, które nastąpiło
po podpisaniu Umowy, a powodującego niemożliwość wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu, w
szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,
b) wystąpienie długotrwałego załamania warunków atmosferycznych, opadów utrzymujących się przez okres
dłuższy niż 5 dni w sposób ciągły lub spadku temperatur poniżej -10 st. C utrzymującego się przez okres
dłuższy niż 5 dni; fakt ten musi być potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny,
c) zmianę istotnych przepisów prawa UE lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania
Przedmiotu Umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy,
d) działania lub zaniechania organów administracji państwowej lub samorządowej:
— przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
opinii itp.,
— odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn innych,
niż zawinione przez Wykonawcę.
e) aktualizację rozwiązań projektowych z powodu zmiany obowiązujących przepisów, warunków
umożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych
nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla efektywności
Przedmiotu Umowy,
f) wystąpienie utrudnień dotyczących niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy warunków
archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych czy kolizji z sieciami infrastruktury, o ile utrudniają one
lub uniemożliwiają terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przedłużającą się procedurę wyboru oferty, gdzie najkrótszy możliwy termin podpisania umowy
miałby nastąpić później niż dnia 31 października 2018 r., pod warunkiem, że Zamawiający uzyska zgodę
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właściwych instytucji na zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w związku z faktem, że jest on objęty
dofinansowaniem ze środków UE,
Przy czym wydłużenie terminu będzie adekwatne do ilości dni wynikających z przyczyn o których mowa
powyżej,
3) zmiana osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy, o których mowa w §
14 ust. 2 i 3 (na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, wskazanymi przez
Zamawiającego w SIWZ),
4) zmiana wynagrodzenia lub sposobu wykonywania Umowy w zakresie zmian technologicznych
spowodowanych:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń w skazanych w Ofercie, SIWZ czy Projekcie,
spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) pojawieniem się na rynku materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji, niewskazanych w Ofercie,
SIWZ czy Projekcie, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,
c) koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
technologicznych niż wskazane w Ofercie, SIWZ czy Projekcie w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy.
5) zmiana podmiotu o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp na inny pod warunkiem udowodnienia
Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki określone w postępowaniu, w wyniku którego zawarta
została Umowa, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ,
6) jeżeli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, wówczas
wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego określone w Umowie, a także
wobec podwykonawców, przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, o ile podmiot ten spełnia
warunki udziału w Postępowaniu.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt. 5 Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej są:
1) odwołanie do Izby - szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-198 Pzp.
2) skarga do sądu - szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198 a-g Pzp.
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3. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2018
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