Numer ogłoszenia: 15139200

A K T UA L NE

Kategoria ogłoszenia:

przetarg nieograniczony - Polska

Data dodania oferty:

2018-03-29

Przedmiot ogłoszenia:

Budowa kanalizacji sanitarnej

Organizator:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH "EKOWOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres:

ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów

Województwo / powiat:

opolskie, pow. namysłowski

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

77 410 52 22; fax 77 410 14 82

E-mail:

sekretariat@ekowod.net

Strona www:

http://www.ekowod.eu

Opis:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowa Śląska Etap II budowa kanalizacji sanitarnej
tranzytowej Bukowa Śląska - Rychnów
1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie
kanału tłocznego metodą bezwykopową na odcinku 948 m, do włączenia sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Rychnów.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ ? pn. Opis
przedmiotu zamówienia (tj. OPZ).

Specyfikacja:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie
Zamawiającego, pokój nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD
Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia
06.04.2018 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD
Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, w pokoju nr 2, w dniu 06.04.2018 r. o godz. 10.15.

Termin składania:

2018-04-06

Miejsce i termin realizacji:

Zamawiający przewidział termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 29.06.2018 roku.
Miejsce realizacji: Rychnów.

Wadium:

7000 zł

Wymagania:

1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego
Regulaminu udzielania zamówień na dostawy (zakupy inwestycyjne), usługi, roboty budowlane.
2.Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy Prawa Zamówień Publicznych, na
podstawie wyłączenia określonego w art. 132 i 133 Ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29
stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
6.Kryteria oceny ofert: cena-waga 90%, gwarancja-waga 10%.
7.Wykonawca pozostaje związany złożona ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna

się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia wszystkie poniższe warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się przez Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia wiedzą i doświadczeniem innych podmiotów niebiorących udziału w realizacji
zamówienia.
Zamawiający dopuszcza posługiwanie się wiedzą i doświadczeniem podwykonawców wskazanych w
ofercie w zakresie, który jest im powierzony w danym postępowaniu.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:
co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie / przebudowie / rozbudowie sieci kanalizacyjnej
metodą bezwykopową o długości min. 1000 m.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie);
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
oświadczenie i wykaz według zapisów pkt 9.1. IDW.
Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według zapisów pkt 9.1. IDW.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza
posługiwania się przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia niebiorącymi udziału w realizacji zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, muszą one brać
czynny udział w realizacji zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym m.in.:
kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym stosowne uprawnienia budowlane, które upoważniają do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (w zakresie
niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z póź. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające
im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z
2017 r., poz. 1332, 1529 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.
65),
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie).
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
oświadczenie i wykaz według zapisów pkt 9.1. IDW.
Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według zapisów pkt 9.1. IDW.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu.
Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do dnia składania ofert,
na przedłużony okres związania ofertą, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
2) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału
w postępowaniu;
3) Wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę
w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, lub Wykonawców, którzy zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli
obowiązek zapłaty kary umownej wynosił nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia, w okresie
3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania;
4) Wykonawców, którzy wykonując dotychczasowe zamówienie działali
na szkodę Zamawiającego, dopuszczając się czynów noszących znamiona przestępstwa, o czym
Zamawiający zawiadomił policję lub prokuraturę;
5) Wykonawców, którzy z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali
umowę w sprawie zamówienia zawartą z Zamawiającym;
6) Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
7) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
8) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne
oferty w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, zobowiązany jest przedłożyć dokumenty
według zapisów pkt 9.2. IDW.
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
niniejszej SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru
o treści Załącznika nr 2 do IDW;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów*
dotyczących tych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
sporządzony według wzoru o treści Załącznika nr 3 do IDW, w zakresie potwierdzenia spełniania warunku
udziału w postępowaniu opisanego w pkt 8.1.2) IDW;
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w/w wykaz winien być złożony przez Wykonawcę spełniającego warunek, bądź przez
Pełnomocnika występującego w imieniu Wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa).
Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, muszą one brać udział w
realizacji zamówienia.
UWAGA
* dowodami dotyczącymi robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są:
a) poświadczenie;
b) inne dokumenty ? jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a),
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa
wyżej.
3) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru o treści Załącznika nr 4
do IDW oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w zakresie
potwierdzenia spełniania warunku udziału
w postępowaniu opisanego w pkt 8.1.3) IDW;
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w/w wykaz winien być złożony przez Wykonawcę spełniającego warunek, bądź przez
Pełnomocnika występującego w imieniu Wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa).
W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, muszą one brać
czynny udział w realizacji zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z
pkt 8.2. IDW Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w/w dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien być złożony przez każdego z
nich odrębnie);
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w/w dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien być złożony przez każdego z
nich odrębnie);

3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w/w dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien być złożony przez każdego z
nich odrębnie);
4) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej sporządzone według wzoru o treści Załącznika nr 5 do IDW;
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez każdego
z nich odrębnie).
UWAGA:
Zamawiający dołączył do IDW w/w wzory załączników, które są materiałem uzupełniającym, a ich forma
nie może być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca. Za treść oferty oraz jego kompletność
odpowiada Wykonawca.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.2.1)÷9.2.3) IDW - składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. Dokumenty o których mowa w pkt. 9.3 tiret pierwszy IDW powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Dokument, o którym mowa w kt. 9.3 tiret drugi IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.2 IDW, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt 9.4 i 9.5 IDW
stosuje się odpowiednio.
7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podwykonawców na których wiedzy i doświadczeniu Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 9.1.2)
IDW, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że
zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się do
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji
lub dokumentów bezpośrednio Zmawiającemu.
Uwagi:

Wadium w wysokości siedem tysięcy złotych.

Kontakt:

Ewa Lasoń-Ceglarek
Łukasz Baran

Numer dokumentu:

ZZP.III/S/PN/RB/2018.ELC

Źródło:

Internet i własne

Załączniki:

ZIP

załącznik

