
Gmina Skoroszyce: Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap I – miejscowość Giełczyce i

Sidzina (część druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków

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 Rozwoju Obsdzarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, operacja typu:

Gospodarka wodno - ściekowa

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 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: Gmina Skoroszyce, krajowy numer identyfikacyjny 53141294100000, ul. ul. Powstańców Śląskich 17 , 48320 

Skoroszyce, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4318505 w. 36, , e-mail nieruchomosci@skoroszyce.pl, , faks .

Adres strony internetowej (URL): www.skoroszyce.pl www.bip.skoroszyce.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: Administracja samorządowa

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego

Ogłoszenie nr 564759-N-2017 z dnia 2017-08-07 r.
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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)

Tak

www.skoroszyce.pl www.bip.skoroszyce.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.skoroszyce.pl www.bip.skoroszyce.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:

w formie pisemnej

Adres:

Gmina Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce, sekretariat - pok. 16

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

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: Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce

Etap I – miejscowość Giełczyce i Sidzina (część druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków

Numer referencyjny: ZP.271.4.2017.IBK

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
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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:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Giełczyce i Sidzina

(Etap I-część druga) oraz z budową sieci wodociągowej dla przysiółka Stary Grodków. a. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje

budowę grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi i zasilaniem energetycznym dla obsługi

budynków mieszkalnych, usługowo-handlowych oraz oświatowych, zlokalizowanych na terenie miejscowości Sidzina i Giełczyce gm. Skoroszyce,

województwo opolskie, powiat nyski. gmina Skoroszyce, miejscowości Skoroszyce, Giełczyce, Sidzina. Planowane przedsięwzięcie obejmuje

budowę grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi i zasilaniem energetycznym dla obsługi

zabudowy mieszkaniowej i usługowej w miejscowościach Sidzina i Giełczyce.Odprowadzenie ścieków z terenu objętego opracowaniem

przewidziano systemem mieszanym. Zakłada się, że inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. W 1-szym etapie wykonane zostaną odcinki

rurociągów tłocznych od przepompowni w miejscowości Sidzina poprzez przepompownię w miejscowości Giełczyce do oczyszczalni ścieków w

Skoroszycach, Całość systemu w miejscowości Giełczyce i system grawitacyjno-ciśnieniowy w południowej części miejscowości Sidzina. W 2-gim

etapie wykonana zostanie pozostała część systemu w miejscowości Sidzina. Sieć grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej przewiduje się wykonać jako

kanały z rur kanalizacyjnych z PVC, a przewody tłocznej kanalizacji sanitarnej projektuje się z ciśnieniowych przewodów z PE. Sieć kanalizacji

sanitarnej została zaprojektowana kompleksowo w zakresie: grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej,

przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych, zasilania elektroenergetycznego przepompowni, wjazdów i zagospodarowania terenu

przepompowni, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, skrzyżowań z przeszkodami. Zakres rzeczowy: rury kanalizacyjne DN/OD 630 mm -

40,03 mb , rury kanalizacyjne DN/OD 200 mm - 2.133,30 mb, rury kanalizacyjne DN/OD 160 mm- 771,76 mb, rury ciśnieniowe Dz 140 mm -

1.726,95 mb, rury ciśnieniowe Dz= 90 mm - 638,11 mb, rury ciśnieniowe Dz= 75 mm - 79,00 mb, rury ciśnieniowe Dz= 63 mm - 38,05 mb

przepompownie sieciowe - 4 szt., przepompownie przydomowe - 2 szt. Część elektryczna obejmuje zakres wykonania robót branży elektrycznej dla

realizacji przepompowni ścieków sanitarnych: PG-1 w m. Giełczyce; PS-6, PS-7, PS-8 w m. Sidzina oraz przepompowni przydomowych Pp-1 i Pp-2

w m. Sidzina Zakres rzeczowy: roboty przygotowawcze, wykonanie wykopu pod ułożenie proj. kabli, przebudowa istniejących kabli oświetlenia

terenu, przestawienie istniejących słupów oświetleniowych, demontaż i montaż istniejących słupów oświetleniowych, montaż i podłączenie

istniejących opraw oświetleniowych, instalacja szyny uziemiającej, Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym oraz

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiące załącznik do SIWZ. Szczegółowy opis

zakresu robót do wykonania zawiera przedmiar robót, który stanowi dokument pomocniczy. Objęty niniejszym postępowaniem zakres robót stanowi

drugi etap inwestycji. Załączona dokumentacja projektowa obejmuje również elementy już wykonane w pierwszym etapie. Dlatego też, szczegółowy

zakres robót do wykonania w tym postępowaniu zawiera przedmiar robót. Termin wykonania w/w zadania 31.08.2018 r. b) Przedmiotem

zamówienia jest zaprojektowanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami i wybudowanie tej sieci na odcinku Stary Grodków- Chróścina w

gminie Skoroszyce. W zakresie przedmiotu zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi

uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami umożliwiającymi realizację inwestycji oraz wykonanie i przekazanie inwestorowi robót związanych z

budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz z podaniem kosztów z podziałem na: koszty projektowania i wykonawstwa oraz podziałem na

koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Przedmiotem zamówienia jest również obsługa geodezyjna, przeprowadzenie wymaganych prób i badań

oraz Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem sieci w użytkowanie, inwentaryzacja powykonawcza oraz nadzór autorski projektanta.

Inwestycja o charakterze liniowym przebiegać będzie przez tereny należące do wsi Chróścina oraz Stary Grodków w gm. Skoroszyce. Inwestycja ma

na celu zaopatrzenie w wodę budynków mieszkalnych w Starym Grodkowie nr 1, 2, 3, 3a, 5, 5d. W ramach inwestycji należy zaprojektować i

wybudować: sieć wodociągową z rur z PEHD DN 110 mm , sieć wodociągową z rur z PE100RC DN 110 mm (przewiert sterowany), sieć

wodociągową z rur z PEHD DN 90 mm (jako przyłącze do ADM Szamotuły), nawiertki pod przyłącza wodociągowe z rur PEHD DN 32 z zasuwą,

studnię wodomierzową dla potrzeb dostawy wody ADM Szamotuły likwidację węzła w studni wodomierzowej na działce nr 843/7 w Chróścinie

Nyskiej z połączeniem rurociągu przed i za węzłem wodomierzowym po likwidacji wodomierza, hydranty p.poż DN 80 mm na sieci DN 110 mm.
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Będącą przedmiotem zamówienia dokumentacja projektowa oraz wykonane roboty mają na celu dostawę wody do budynków mieszkalnych w

Starym Grodkowie, czyli budowę przewodów wodociągowych DN 110 wraz z armaturą, studzienką wodomierzową i zabezpieczeniem p.poż. w

postaci hydrantów umieszczonych na sieci. Przebieg sieci i przyłączy powinien zostać ustalony na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i

nie powinien znacznie odbiegać od ustalonego w załączniku graficznym do niniejszego opracowania. Zaprojektowana i wybudowana sieć powinna

zabezpieczać dostawę wody do budynków mieszkalnych oraz spichlerzy na terenie ADM Szamotuły, w tym także do celów p.poż. Na terenie

spichlerzy należy dokonać wcinki do istniejącej sieci PVC DN 90 mm, wyprowadzić sieć odcinkiem przewodu DN 110 mm z PE wzdłuż pasa

drogowego drogi wojewódzkiej nr 401, następnie zgodnie z trasą wskazaną na załączniku graficznym należy sieć poprowadzić w kierunku

przedmiotowej zabudowy mieszkalnej. Zaraz za miejscem wcinki, istniejącą sieć DN 90 mm na terenie ADM Szamotuły należy odciąć z

wykonaniem zasilania odcinkiem przyłącza DN 90 mm poprzez nową studnię wodomierzową z wodomierzem sprzężonym dla przepływów p.poż.

Od węzła wodomierzowego należy poprowadzić odcinek przewodu DN 90 mm, do połączenia z istniejącą siecią wodociągową ADM, przed

pierwszym miejscem poboru wody od strony m. Chróścina. Założono, że wodomierze rejestrujące zużycie wody dla budynków mieszkalnych

umieszczone zostaną w tych budynkach, w miejscach uzgodnionych z właścicielami i łatwo dostępnych dla odczytów. Dokumentacja projektowa

wykonywana w ramach zamówienia ma obejmować nawiertki z zasuwą przyłącza, łącznie z węzłem wodomierzowym, zawierającym między innymi

zawór antyskażeniowy. Z realizacji wyłączono przyłącza za wyjątkiem przyłącza do ADM Szamotuły, jednakże lokalizację nawiertak należy

uzgodnić w miejscu optymalnym dla dalszego poprowadzenia przyłączy wodociągowych w kierunku budynków. W ramach przedmiotu zamówienia

należy zaprojektować i wykonać likwidację węzła w studni wodomierzowej na działce nr 843/7 w Chróścinie Nyskiej z połączeniem rurociągu przed

i za węzłem wodomierzowym po likwidacji węzła wodomierzowego. Oferta Wykonawcy ma zawierać koszty z odrębnym podaniem kosztu

dokumentacji projektowej i wykonania przyłącza DN 90 mmm do ADM Szamotuły. Szczegółowe wymagana Zamawiającego w stosunku do

przedmiotu zamówienia zawarte są w programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym załącznik do SIWZ. Termin wykonania dokumentacji

projektowej: 30 listopada 2017 r. Termin wykonania budowy sieci wodociągowej: 31 marca 2018 r. 2. Wykonanie zadania obejmuje również:

organizację i zagospodarowanie placu budowy, obsługę geodezyjna prowadzonych robót, wykonanie dokumentacji powykonawczej z pełnymi i

niezbędnymi pomiarami, certyfikatami zgodności, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności i innymi dokumentami dopuszczającymi do

stosowania na zastosowane materiały i urządzenia wraz z ich wykazem, przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym wszystkie próby i sprawdzenia (sanepid), wywóz materiałów porozbiórkowych nie nadających się do

odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu

pierwotnego.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45111100-9

45111200-0

45233000-9

45310000-3

45316100-6

45231400-9

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

Wartość bez VAT:

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: Tak
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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: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (polegających na

powtórzeniu podobnych robót budowlanych) na kwotę nie wyższą niż 20% wartości zamówienia

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:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2017-11-30

2018-03-31

2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający określa terminy wykonania poszczególnych elementów zamówienia: 1. wykonanie dokumentacji

projektowej dla sieci wodociągowej dla m. Stary Grodków w terminie do 30 listopada 2017 r. 2. budowa zaprojektowanej sieci wodociągowej w m.

Stary Grodków w terminie do 31 marca 2018 r. 3. budowa siei kanalizacji sanitarnej dla m. Sidzina i Giełczyce w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

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: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać

w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawcy winni posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł w

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się i udzielenie zamówienia

muszą łącznie spełniać w/w warunek.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a. Wykonawcy winni posiadać doświadczenie wyrażające się tym, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli minimum

dwie roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto – każda robota; b.

Wykonawcy winni dysponować osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. kierownikiem budowy posiadającym

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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.

Zamawiający wymaga złożenia 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 informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych

warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub

oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi
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jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.

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:

Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na

zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

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 Tak Zamawiający przewiduje następujące

fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

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:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy.

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.wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. przy czym

dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

dokumenty - wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 2.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

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 3.Informację banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 4.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej 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). 5.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach
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określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. A3 (§ 9 ust. 2 Rozporządzenia

Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

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)

A. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do

konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp). 2. Wykonawca,

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp). 3. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy

przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez

Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1) (art. 22a ust. 3 ustawy Pzp). 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. (art. 22a ust. 4 ustawy Pzp). 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub

sytuacja finansowa lub ekonomiczna, innego podmiotu, o którym mowa w pkt 1 powyżej nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w

terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego

wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o

których mowa w art. 22a ust 1 ustawy Pzp. (art. 22a ust. 6 ustawy Pzp). 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. 6. W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji

zamówienia oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty – kopie dokumentów dotyczące tych innych podmiotów są poświadczane

za zgodność z oryginałem przez ten podmiot, którego dany dokument dotyczy chyba, ze inny podmiot ustanowił do tych czynności

pełnomocnika. B 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o

których mowa w pkt A3 ppkt 1 składa odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawiony z terminem jak

powyżej). UWAGA: W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do

właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

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

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN

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

Nie
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Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

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)

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:
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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:

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)

Nie

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:

Informacje dodatkowe:
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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:

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:

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Dopuszcza się zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku: 1.Zmiany unormowań

prawnych powszechnie obowiązujących w szczególności: a.zmiana urzędowej stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość

zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia

umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, b.wprowadzenie w

życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy, 2.zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowanej zmianą

formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inna firmą; 3.zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom;

3. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania robót spowodowanej: koniecznością usuwania kolizji, awarii przez właścicieli uzbrojenia podziemnego

i naziemnego, co uniemożliwia terminową realizacje zadania - o okres usuwania kolizji, awarii; wstrzymaniem robót przez uprawniony organ, z

przyczyn niezależnych od Wykonawcy o okres wstrzymania; zaistnienie siły wyższej. Siłami wyższymi w rozumieniu zamawiającego są m.in.

złośliwe uszkodzenie ważnych urządzeń, powódź, protesty, itp. – o okres przestoju; wykonanie dodatkowych robót budowlanych przez

dotychczasowego wykonawcę, powodujących wstrzymanie zamówienia podstawowego, jeżeli zamówienie to wpłynie na zmianę terminu wykonania

robót o okres potrzebny do zrealizowania tych robót. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1.sukcesja Wykonawcy tj. nabycie wszelkich praw i obowiązków w związku z następstwem prawnym, 2.zmiana danych związanych z obsługą

administracyjno-organizacyjną Umowy, 3.zmiany danych teleadresowych, 4.zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 5. Wszelkie

zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z poźn. zm.) tj.

art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w
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Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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: 2017-09-01, godzina: 10:00,

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

> język 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 Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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