
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej:

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Międzyleśnej, Placu

Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II Ochrona środowiska w tym

adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

Ogłoszenie nr 568567-N-2018 z dnia 2018-06-06 r.
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Bystrzycy Kłodzkiej, krajowy numer identyfikacyjny 2079398200000, ul. ul. Młynarska 4 , 57500 

Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 8111 740, e-mail zwik@bystrzyca.pl,

faks 748 114 126.

Adres strony internetowej (URL): www.zwikbystrzyca.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)
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Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.zwikbystrzyca.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23

listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz.1481 ze zm.), osobiście lub za

pośrednictwem posłańca.

Adres:

ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej Sp.z o.o., ul. Młynarska 4, pok. nr 1 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie
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Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i budowa sieci kanalizacji

sanitarnej i wodociągowej w ul. Międzyleśnej, Placu Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy

Kłodzkiej

Numer referencyjny: 3/ZWiK/P/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia pn.: „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i

wodociągowej w ul. Międzyleśnej, Placu Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej” jest

przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na

terenie miasta Bystrzyca Kłodzka w ul. Kolejowa, Pl. Szpitalny i ul. Międzyleśna. Teren objęty

inwestycją leży w miejscowości Bystrzyca Kłodzka w obrębach geodezyjnych Centrum, Stara
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Bystrzyca, Niedźwiedna i Zacisze. Obejmuje działki prywatne, działki gminne, ciągi komunikacyjne

/drogi w zarządzie Gminy i Skarbu Państwa – Starostwa Powiatowego/, terenu PKP S.A., cieków

wodnych rzeka Nysa Kłodzka i potok Bystrzyca Kłodzka. Zaprojektowano kanalizację grawitacyjną i

ciśnieniową, która odbierać będzie ścieki bytowo gospodarcze z poszczególnych działek objętych

zabudową istniejącą i planowaną oraz odprowadzać je do istniejącej kanalizacji komunalnej w

Bystrzycy Kłodzkiej a następnie na miejską oczyszczalnię ścieków. Ważne informacje techniczne dla

sieci kanalizacyjnej: - zagłębienie projektowanej kanalizacji od 1,07 do 3,20 m; - kanały główne z rur

kielichowych o pogrubionych gładkich ściankach (SN8) ponieważ prawie w całości rurociągi będą

układane w drogach ziemnych lub asfaltowych; - spadek kanałów głównych wynosi co najmniej 5 ‰,

w przypadku kanałów bocznych jest to 10 ‰ lub więcej; - na całej długości sieci kanalizacji sanitarnej

ciśnieniowej należy ułożyć 30 cm nad grzbietem rury taśmę ostrzegawczo - lokalizacyjną do sieci

/szerokość 20 cm/ z wkładką metalową. W ramach zadania planuje się budowę: • kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej fi 300 – ok. 110,5 m, • kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 250 – ok. 198,9 m, •

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 – ok. 2 276,0 m, • kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 160

– ok. 490,5 m, • kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej fi 90 – ok. 440,0 m, • kanalizacji sanitarnej

ciśnieniowej fi 75 – ok. 126,50 m, • pompownia ścieków – 2 kpl. Podane długości sieci kanalizacyjnej

są przybliżone, a Wykonawca robót musi uwzględnić w toku ustalania ceny ewentualne odstępstwa od

tych długości. Projektowana sieć wodociągowa zastąpi wyeksploatowaną sieć i zostanie włączona do

istniejących rurociągów zasilanych z istniejącego zbiornika wody, do którego dostarczana woda jest z

ujęć w Młotach. Woda z ujęcia „Sztolnie” w Młotach jest wodą nie wymagającą uzdatniania o

parametrach fizyko-chemicznych odpowiadającymi ustawowym wymaganiom dla wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi. Zaprojektowane odcinki w drodze powiatowej i w drogach gminnych zostaną

wyposażone w zasuwy sekcyjne miękkouszczelnione, klinowe z gładkim i wolnym przelotem oraz

hydranty podziemne/nadziemne zabezpieczone przed złamaniem. Sieć wodociągowa została

zaprojektowana w układzie pierścieniowym wraz z odgałęzieniami. Ważne informacje techniczne dla

sieci wodociągowej:  wodociąg należy układać z minimalnym przykryciem 1,4 m,  wszystkie

materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny posiadać atesty Państwowego Zakładu

Higieny,  na całej długości sieci wodociągowej należy ułożyć 30 cm nad grzbietem rury taśmę

ostrzegawczo - lokalizacyjną do sieci /szerokość 20 cm/ z wkładką metalową. W ramach wodociągu

planuje się budowę: - sieć wodociągowa fi 250 – ok. 1 322,4 m, - sieć wodociągowa fi 160 – ok. 1

863,8 m, - sieć wodociągowa fi 110 – ok. 270,4 m, - sieć wodociągowa fi 90 – ok. 17,0 m, - przewody

fi 32, 40, 63– 854,8 m. Podane długości sieci wodociągowej są przybliżone, a Wykonawca robót musi

uwzględnić w toku ustalania ceny ewentualne odstępstwa od tych długości. Uwagi ogólne:

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w części przechodzi przez teren PKP S.A.
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będący terenem zamkniętym. Szczegółowe rozwiązania techniczne oraz uzgodnienia, opinie oraz

decyzje zostały zawarte w odrębnym projekcie budowlanym pn. „Przebudowa sieci wodociągowej oraz

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyleśnej, Pl. Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy

Kłodzkiej - Przekroczenie linii kolejowej Wrocław Główny-Międzylesie km 111.553 , km 111.924, km

112.975, km 112.976”. Teren objęty inwestycją znajduje się w obszarze obserwacji archeologicznej

wyznaczonym dla miejscowości o genezie średniowiecznej, w tym ochrony archeologicznej

średniowiecznych budowli i szlaków. Na terenie planowanej inwestycji może wystąpić

niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (kanały, przewody wodociągowe, kable itp.). WAŻNE:

Kluczowymi częściami zamówienia są przewody kanalizacyjne i wodociągowe w ciągu drogi

powiatowej w ul. Unii Lubelskiej oraz na części drogi powiatowej nr 3236 D (ul. Kolejowa) na

odcinku od skrzyżowania z ul. Unii Lubelskiej do drogi krajowej w kierunku Wilkanowa. Zamawiający

żąda od Wykonawcy zadania wykonania w pierwszej kolejności kluczowych części zamówienia, ze

względu na toczącą się przebudowę ul. Unii Lubelskiej oraz drogi powiatowej nr 3236 D (Spalona-

Bystrzyca Kłodzka). Niezwłocznie po podpisaniu umowy na wykonanie niniejszego zadania, należy

uzgodnić harmonogram prac w drodze powiatowej z Zamawiającym i wykonawcą przebudowy drogi w

ramach projektu „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich” realizowanych

przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku. Po wykonanych pracach budowlanych w drodze

powiatowej, również w uzgodnieniu jw., należy wykonać regulacje urządzeń wodociągowych i

kanalizacyjnych, dostosowując je do nowej nawierzchni wykonanej w ramach przebudowy drogi.

Kluczowe części zamówienia powinny zostać wykonane do końca III kwartału 2018 roku.

II.5) Główny kod CPV: 45231000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45230000-8

45200000-9

45111000-8

45110000-1

45100000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8ac2ef...
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Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  12  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

12

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej należy wykazać, że

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 7 000 000 zł. (siedem

milionów złotych), w tym celu należy przedłożyć dokumenty zgodne z § 2 ust.2 pkt 3

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8ac2ef...
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poz. 1126)

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w tym: a) w

zakresie wiedzy i doświadczenia: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę

budowlaną polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z co najmniej 1

pompownią ścieków o wartości minimum siedem milionów zł brutto; b) w zakresie dysponowania

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: dysponuje lub będzie dysponować min. 1 osobą

odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi branży sanitarnej, która posiada uprawnienia

budowlane do kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów oraz jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz nabyła doświadczenie jako kierownik budowy

(potwierdzone uzyskaniem specjalizacji techniczno-budowlanej do kierowania robotami

budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nabytego po

uzyskaniu uprawnień) przy realizacji przynajmniej jednego kontraktu polegającego na budowie,

rozbudowie lub przebudowie wodociągu i/lub kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej jak 2,5

km każdy.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) dokument potwierdzający, że wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na

kwotę co najmniej 7 000 000,00 zł. (siedem milionów złotych), w tym celu należy przedłożyć

dokumenty zgodne z §2 ust.2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o

udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126) - potwierdzającą spełnianie warunku określonego w

Dziale VIII pkt 2.2). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić

dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, Wykonawca

może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego

przez zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c). W przypadku złożenia przez Wykonawców

dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs

przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (w celu oceny spełnienia warunków udziału w

postępowaniu). UWAGA: W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji

zamówienia oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty – kopie dokumentów
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dotyczące tych innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot,

którego dany dokument dotyczy chyba, że inny podmiot ustanowił do tych czynności

pełnomocnika. 2) Wykaz zrealizowanych robót budowlanych wykonanych, 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, dat wykonania zamówienia, podmiotów, na rzecz

których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (Załącznik nr 5 do SIWZ) Dowodami, o

których mowa powyżej, 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. 3) Wykaz

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 informacja o

podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SIWZ). 4) W przypadku polegania na

zasobach innego podmiotu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca złoży (w

szczególności) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji

niezbędnych zasobów z zakresu zdolności technicznej i zawodowej na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia. UWAGA: Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na zdolności

technicznej lub zawodowej innego podmiotu i złoży w stosunku do tego (w szczególności) pisemne

zobowiązanie, o którym mowa powyżej - oznacza obowiązkowy udział innego podmiotu w

realizacji części zamówienia. 5) W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji

zamówienia oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty – dokumenty dotyczące tych

innych podmiotów są składane w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6) Wykonawca, który wskazał podwykonawcę, któremu

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego

zdolnościach Wykonawca polega, zamieszcza w oświadczeniu własnym informacje o tym

podwykonawcy, w celu wskazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia. 7)

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 może

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
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szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie

dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowego

postępowania Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązania tego zakazu.

Powyżej wskazane dowody należy dołączyć do oświadczenia własnego Wykonawcy wskazanego w

punkcie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie:

trzydzieści tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
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katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:
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Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
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Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

ZMIANY DO UMOWY 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian

postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji

prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian

umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub okoliczności, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia

robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia

robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone

dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność

ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą

mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki

atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii

realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za niekorzystne warunki atmosferyczne

należy rozumieć intensywne opady deszczu, śniegu, gradu, powodzie, spadki temperatur poniżej 5

stopni Celsjusza, upały powyżej 38 stopni Celsjusza utrzymujące się przez okres co najmniej 7 dni

(potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru), powodujące rozmiękczanie

gruntu lub konieczność przerwania robót. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może

zostać wydłużony o okres trwania przeszkody, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót

zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia

w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji

państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e)

gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres,

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak
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możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony

organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy, g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

jej postanowieniami. 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie

materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności realizacji robót

wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za istotne odstępstwo od

projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego, b) wystąpienia warunków

geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w

dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, c) wystąpienia warunków terenu

budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności

napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych

obiektów budowlanych, d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e)

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f) wystąpienia

siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4. Jeżeli

Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie § 13

pkt 2 umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania

robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie § 13 pkt 3 lub

zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w umowie, zobowiązany jest do przekazania

Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności

stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 5. Wniosek, o którym mowa w § 13 pkt 4 powinien

zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w

którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub

okolicznościach. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa

powyżej, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową i informacji uzasadniających żądanie

zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 7.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę

o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku

akceptacji zmiany. 8. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 9. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że zmiany umowy
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nie stanowią: a) zmiany danych osób związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, b)

zmiany danych teleadresowych, c) zmiany danych rejestrowych, d) zmiany będące następstwem

sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-06-20, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości

lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Tak

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.

14 RODO Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 1)
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rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). ** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje

danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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