Dz.U./S S135
18/07/2017
277482-2017-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/8

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277482-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Łapy: Roboty budowlane
2017/S 135-277482
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Płonkowska 44
Łapy
18-100
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Kruszewski – Prezes Zarządu Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Tel.: +48 857152965
E-mail: biuro@zwiklapy.pl
Faks: +48 857152851
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zwiklapy.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://zwiklapy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka-Kozły.
Numer referencyjny: JRP/239/IIIa/952/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Łupianka Stara i Płonka-Kozły”. Roboty budowlane wchodzące w zakres robót budowlanych realizowane
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będą w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Warunkami Kontraktu dla Urządzeń oraz Projektowania i
Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawcę, czwarte wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 z erratą, tłumaczenie pierwszego
angielskiego oryginału wydanego w 1999 roku przez Międzynarodową Federację Inżynierów – Konsultantów
(Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils – FIDIC). Szczegółowy zakres prac określony został w
załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45200000
45230000
45232410
45232423
71320000
45210000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren inwestycji położony jest w miejscowości Łupianka Stara i Płonka Kozły na terenie gminy Łapy.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Łupianka Stara i Płonka-Kozły”. Roboty budowlane wchodzące w zakres robót budowlanych realizowane będą
w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Planowane do wykonania, orientacyjne długości odcinków kanalizacji w każdej z miejscowości:
Długość odcinka w Łupiance Starej:
a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV Φ 2OO – 3 880,0 mb
b) odgałęzienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Φ 16O do granic posesji – 410,00 mb
c) kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE(RC) Φ 9O od przepompowni P – 1 – 320,00 mb
d) kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE(RC) Φ 11O od przepompowni P – 2 – 3 220,00 mb
łącznie 7 830,00 mb sieci
Długość odcinka w Płonce Kozłach:
a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV Φ 2OO – 950,00 mb
b) odgałęzienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Φ 16O do granic posesji – 120,00 mb
c) kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE(RC) Φ 9O od przepompowni P – 3 – 690,00 mb
d) kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE(RC) Φ 9O od przepompowni P – 4 – 170,00 mb
Łącznie 1 930,00 mb sieci
Planowana liczba przyłączy kanalizacyjnych do wykonania:
— w miejscowości Płonka Kozły- 32;
— w miejscowości Łupianka Stara- 104.
Sieć kanalizacyjna będzie budowana do granic nieruchomości.
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Planowana ilość przepompowni – 4 kpl.:
— przepompownia ścieków P – 1 w Łupiance Starej;
— przepompownia ścieków P – 2 w Łupiance Starej;
— przepompownia ścieków P – 3 w Płonce Kozłach;
— przepompownia ścieków P – 4 w Płonce Kozłach.
W zakres robót budowlanych wchodzi także wybudowanie wyżej wskazanych sieci i przepompowni ścieków
wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni i przywróceniem terenu do stanu (nie gorszego) sprzed
rozpoczęcia Kontraktu.
W zakres zamówienia wchodzi rozbudowa i integracja posiadanych przez Zamawiającego systemy: systemu
klasy GIS, modelu matematycznego sieci wodno-kanalizacyjnej oraz systemów monitoringu i kontroli.
W zakres zamówienia wchodzi instalacja na istniejących przepompowniach w ilości 15 szt. monitoringu wraz z
wymianą szafek sterowniczych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu
Zamówienia – OPZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres projektowania / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja Jakości / / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2019
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: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 nr
POIS.02.03.00-00-077/16-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamówienie stanowi część większego zamówienia o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. SIWZ zostanie udostępniony na stronie Zamawiającego.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania –10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

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:
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W zakresie kompetencji lub uprawnień do określonej działalności zawodowej będącej przedmiotem zamówienia
Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny na etapie składania ofert.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b uPzp dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN (słownie: jeden
milion złotych),
b) Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b uPzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Uwaga!
— Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony
w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami i nie tylko, tzn.
wydane zostało co najmniej Świadectwo Przejęcia w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC lub dokument
równoważny, potwierdzający zakończenie robót, np. protokół odbioru końcowego.
— W przypadku, gdy rozliczenia prowadzone były w innej walucie niż PLN, to Zamawiający przyjmie do
przeliczenia średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.
— Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza szczegółowe zapisy zawarto w rozdziale nr 6.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich ośmiu (8) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował co najmniej:
i. co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej o długości
minimum 1000 mb ;)
ii. co najmniej jedną inwestycję z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowaną w formule „zaprojektuj i
wybuduj”;
iii. co najmniej jedną inwestycję w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub inne standardowe warunki
kontraktowe
Pod pojęciem „inne standardowe warunki kontraktowe” należy rozumieć np. warunki kontraktowe VOB/
B (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen; znormalizowane warunki zlecenia i wykonania robót
budowlanych), stosowane w Niemczech; wzory tworzone przez Joint Contract Tribunal (JCT) i Federation
of Masters Builders (FMB), funkcjonujące w Wielkiej Brytanii; kontrakty NEC (New Engineering Contracts),
wykorzystywane w Wielkiej Brytanii i innych krajach anglosaskich, a także wzory opracowane przez Institution
of Civil Engineers (ICE) oraz Engineering Advancement Association of Japan (ENAA). Umowa której
postanowienia regulowane są wyłącznie przez Kodeks Cywilny nie jest umową zawartą w oparciu o warunki
kontraktowe FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe.
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia wszystkich powyższych warunków („i” , „ii” oraz „ii”,
przy czym warunki te mogą być spełnione łącznie w ramach jednej umowy lub kilku umów (jednej spełniającej
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warunki określone w ww. pkt „i” i drugą spełniającą warunki określone w pkt „ii” oraz trzecią spełniającą warunki
określone w pkt „Iii” ).
b) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie,
posiadającymi wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, zgodnie z poniższym zestawieniem.
1. Kierownik Budowy (1 osoba);
2. Przedstawiciel Wykonawcy (1 osoba);
3. Kierownik robót sanitarnych (1 osoba);
4. Kierownik robót elektrycznych (1 osoba);
5. Projektant w branży sanitarnej (1 osoba);
6. Projektant w branży elektrycznej(1 osoba);
W związku z ograniczoną liczbą znaków w niniejszej sekcji ogłoszenia informacje dotyczące warunków udziału
zostały zawarte w SIWZ (Rozdział nr 6) dostępnej pod adresem: http://zwiklapy.pl
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4
ustawy Pzp. Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp może nastąpić w warunkach określonych w
SIWZ rozdział nr 7.
Wykonawca – celem wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu, oraz że spełnia warunki udziału w
postępowaniu – składa w formie oryginału Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej „JEDZ” lub
Załącznik nr 4 do SIWZ), o treści zgodnej ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80
ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (wg Załącznika nr 4 do SIWZ).
W związku z ograniczoną liczbą znaków w niniejszej sekcji ogłoszenia informacje dotyczące zasad i kryteriów
udziału zostały zawarte w SIWZ dostępnej pod adresem http://zwiklapy.pl

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 80 000 PLN
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 0/100).

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający żąda przed zawarciem Umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Umowa taka winna określać:
1) strony umowy,
2) cel działania,
3) sposób współdziałania,
4) zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z tych Wykonawców,
5) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
6) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i
rękojmi),
7) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia,
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8) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera/pełnomocnika (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań w
imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna, a także upoważnienie do
wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu
wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę).
9) zakazu wprowadzania zmian w umowie bez zgody Zamawiającego;
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

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: 25/08/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

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: 23/10/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Łapach, ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy, sala
konferencyjna.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców oraz informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

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

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie ustanawia systemu kwalifikowania wykonawców.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 uPzp.
3 Nie przeprowadzono dialogu technicznego, o którym mowa w przepisie art. 31a ust. 1 ustawy.
4. Zamawiający rezygnuje z zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
5. W związku z ograniczoną liczbą znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia informacje
dotyczące postępowania zostały zawarte w SIWZ dostępnej pod adresem: http://zwiklapy.pl
6. Termin wizji lokalnej Zamawiający ustala na dzień 25.7.2017 roku.
7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu (art. 24 aa uPzp).

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:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę j ego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie:
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30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2017
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