
Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa: „Poprawa gospodarki ściekowej w

Gminie Halinów” „Zadanie 10 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w m. Halinów,

ul. Chojniak w m. Długa Kościelna, ul. Bażantów w m. Józefin”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

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, Oś priorytetowa 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 635150-N-2017 z dnia 2017-12-20 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0060e...
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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: Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa, krajowy

numer identyfikacyjny 1326917200000, ul. ul. Spółdzielcza  1 , 05074   Halinów, woj. mazowieckie,

państwo Polska, tel. 227 836 020, e-mail inwestycje@halinow.pl, faks 227 836 107.

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

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www: www.halinow.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:

Nie

Inny sposób:

Adres:

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie

Halinów” „Zadanie 10 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w m. Halinów, ul.

Chojniak w m. Długa Kościelna, ul. Bażantów w m. Józefin”

Numer referencyjny: ZP.JRP.271.05.2017

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 jest realizacja zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w

Gminie Halinów „Zadanie 10 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w m. Halinów, ul.

Chojniak w m. Długa Kościelna, Bażantów w m. Józefin” Zakres budowy obejmuje budowę sieci

kanalizacyjnej w której skład wejdą: - Kanał sanitarny Ø200 PVC, o łącznej długości L ca = 856,0mb -

Odcinki sieci od głównego kanału do granic posesji Ø 160PVC o łącznej długości L = 197,0mb, -

Odcinki sieci ciśnieniowej Dz90PE o łącznej długości L = 414,0mb - Odcinki sieci ciśnieniowej od
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głównego kanału do granic posesji Dz63PE o łącznej długości L = 86,5mb, Budowany kanał

grawitacyjny Dz250x7,3mm Dz200x5,9mm przewidziano z rur PVC, klasy SN 8 kN/m² o ściance litej,

przewody ciśnieniowe zaprojektowano z rur Dz90x5,4 PE100 SDR17 łączonych poprzez zgrzewanie

elektrooporowe lub doczołowe. Studzienki rewizyjne z trzonową rurą karbowaną DN Ø425 mm ,

zgodnie z normą PN-EN 476:2012 (niewłazowe), dopuszczenie do stosowania w sieciach

kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI „Instal”, dopuszczenie do stosowania w pasie

drogowym: aprobata techniczna IBDiM, odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych

(PE,PP,) zgodnie z ISO/TR 10358, odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620 – ilość

zgodna z załączonym do projektu zestawieniem. Studnie rewizyjne z PVC DN Ø 600, zgodnie z

normą PN-EN-476:2012, (niewłazowe), średnica wewnętrzna 60 cm. Konstrukcja studzienki DN Ø

600 – ilość zgodna z załączonym do projektu zestawieniem. Studnie betonowe rewizyjne przelotowe i

połączeniowe prefabrykowane DN Ø1200, konstruowane wg PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN

1917:2004¬– ilość zgodna z załączonym projektem. - Dla studzienek usytuowanych w chodnikach i

zieleńcach można zastosować zwężki redukcyjne (konusy) - Pierścienie wyrównawcze (pod właz)

wysokości 6 cm, 8 cm, 10 cm - Właz żeliwny typu ciężkiego z pokrywą żebrowaną o nośności: 40T

(klasy D) z wypełnieniem betonowym. - W drogach wykonać płyty z pierścieniem odciążającym - W

studzienkach zasuw Sz1 ÷ Sz6 na odejściach do granic posesji montować zasuwy nożowe z napędem

ręcznym DN50 mm – wg rysunku. - Studzienki Sz1 i Sz6 zaprojektowano jako czyszczakowe z

zamontowanym łącznikiem rewizyjnym z zaworem hydrantowym DN80 mm – wg rysunku Odcinki

sieci od kanału głównego do granic posesji zbudować należy z rur i kształtek PVC klasy „S” 8 kN/m²

Ø160mm (Dz160x4,7mm) o ściance litej łączonych poprzez kielichy z uszczelkami wargowymi, oraz

zgodnie z projektem Dz63x3,8mm PE100 SDR17 łączonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub

doczołowe. Odcinki sieci nie zakończone studnią należy zaślepić korkiem. Roboty towarzyszące •

odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robót - drogi gminne, drogi prywatne należy odtworzyć zgodnie

z wymaganiami określonymi przez zarządcę dróg • zabezpieczenie istniejących przewodów gazu,

wody, kabli energetycznych i telefonicznych, (rury osłonowe dwudzielne) i pozostałego uzbrojenia

podziemnego, kolidującego z projektowanym kanałem, przeciski pod drzewami • w związku z budową

kanalizacji sanitarnej przechodzącej przez teren zmeliorowany, może zaistnieć konieczność

przebudowy drenaży. W tym celu należy montować rury drenarskie w otulinie w obsypce żwirowej. W

przypadku wystąpienia kolizji kanału sanitarnego z przyłączami wodociągowymi będzie istniała

konieczność ich przebudowy na którą należy uzyskać niezbędne dokumenty. • Zadanie należy

wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym. Postępowanie o udzielenie zamówienia

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.). Zamówienie będzie
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dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do

zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach. Dla niniejszego

zamówienia obowiązują Warunki Kontraktowe według FIDIC (Fédération Internationale des

Ingénieurs-Conseils): „Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych

projektowanych przez zamawiającego„ drugie wydanie angielsko-polskie 2000 przygotowane i

opublikowane przez COSMOPOLI CONSULTANTS, na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem

Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR, Oryginał angielski: Conditions of contract for

construction for building and engineering works designed by the employer (czerwona książka).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, stanowiącej

załączniki nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45200000-9

45300000-0

45400000-1

45110000-1

45111200-0

45233200-1

45231000-5

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)
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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:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30

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: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 złotych.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,

że: a) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1

oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z. 2017 r., poz.1332 z

późn. 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 oraz ustawy o zasadach
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uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.

U. z.2016 r. poz. 65). Posiadającego doświadczenie w wykonywaniu funkcji kierownika budowy

przez min 36 miesięcy. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w załączniku nr 4 wskazała

budowy na których osoba ta pełniła funkcje kierownika budowy ze wskazaniem daty pełnienia

funkcji. Zamawiający na tej podstawie zliczy okres w jakim osoba ta pełniła funkcje kierownika

budowy. b) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania

budową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z. 2017 r., poz.1332 z późn. 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 oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z.2016 r. poz. 65).

Posiadającego doświadczanie w wykonywaniu funkcji kierownika budowy przez min 36 miesięcy.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca w załączniku nr 4 wskazała budowy na których osoba ta

pełniła funkcje kierownika budowy ze wskazaniem daty pełnienia funkcji. Zamawiający na tej

podstawie zliczy okres w jakim osoba ta pełniła funkcje kierownika budowy. Uwaga: Kluczowy

personel, podany przez Wykonawcę w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia

zobowiązań zespołu projektowego i realizacji robót budowlanych i winien być traktowany, jako

minimalne wymogi Zamawiającego dla udziału w postępowaniu przetargowym. Zamawiający

dopuszcza łączenie funkcji Kierownika budowy z funkcją kierownika robót instalacyjnych w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. c) należycie

zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną,

polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie kanalizacji sanitarnej o wartości minimum

300 000,00 złotych brutto. Uwaga: Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków

opisanych, powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu

przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E.

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: Nie

Informacje dodatkowe:
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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)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień

złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno¬śnie skazania za

wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.

5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
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porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e)

oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f)

oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania

prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub

grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o

naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub

przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i

opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, z późn. zm.); j) dokumentów dotyczących podmiotu

trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w

zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu -

jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego o których mowa w lit. od a do i.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

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

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień

złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu robót wykonanych nie wcześniej

niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 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 (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ); b) wykazu osób,

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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

(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ); c) oświadczenia na temat

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy

(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ); d) dokumentów potwierdzających, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; e)

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

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)
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a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do

SIWZ, b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu

sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu

wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE

zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy

(Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik – oryginał lub kopia

potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem, d) w przypadku wnoszenia wadium w formie

innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) e) zobowiązanie

podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na

zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych dokumentów

potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie

wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; -

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy

podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

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 wnieść wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia

pięć 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

katalogów elektronicznych:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0060e...

12 z 19 2017-12-20 23:06



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:

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:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

gwarancja 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:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. p.z.p. (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn.

zm.)Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy na

następujących warunkach: 1. Konieczność wprowadzenia Zmian będzie: 1) Następstwem wystąpienia

w czasie realizacji Kontraktu na Roboty konieczności wykonania robót zamiennych, w szczególności

gdy: a) wystąpiła niezgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową; b) przyjęta w

dokumentacji projektowej technologia lub sposób wykonania Robót jest niemożliwa do realizacji ze

względu na, w szczególności, nie zainwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne lub inne

nieprzewidziane w dokumentacji projektowej przeszkody, zmiany w dokumentacji projektowej

wprowadzone przez instytucje miejskie w momencie przystąpienia lub po rozpoczęciu realizacji

Kontraktu, itp.; c) wystąpiła uzasadniona konieczność zwiększenia bezpieczeństwa realizacji Robót; d)

wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych, nie objętych zamówieniem podstawowym,

których wykonanie słało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia; 2)

Następstwem rezygnacji z części Robót wówczas skutkować będzie to także zmniejszeniem Ceny

Kontraktowej o wartość niewykonanych Robót; 3) Następstwem zawieszenia Robót przez

Zamawiającego, w szczególności na wniosek Inżyniera lub na skutek decyzji organów administracji

państwowej lub samorządowej lub niedopełnienia przez Zamawiającego innych zobowiązań

przewidzianych niniejszym Kontraktem; 4) Dotyczyć zmiany Podwykonawców wskazanych w

ofercielub zakresu prac przewidzianych do realizacji przez Wykonawcę Robót dla Podwykonawców.

2. Jeżeli Czas na Ukończenie (Robót) określony w Kontrakcie ulegnie zmianie z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy Robót takich jak: 1) znaleziska archeologiczne skutkujące wstrzymaniem

Robót lub wykonaniem robót dodatkowych nie ujętych w zamówieniu podstawowym; 2) znaleziska z

czasów wojen; uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby itp.; 3)

wynikających z definicji „siły wyższej” podanej w Ogólnych Warunkach Kontraktu FIDIC –

Czerwona Książka; 4) wystąpienie w trakcie realizacji Kontraktu niezainwentaryzowanego

istniejącego uzbrojenia podziemnego, oraz zmiany w dokumentacji projektowej wprowadzone przez

instytucje miejskie. 3. Nastąpi zmiana Prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu

zamówienia. 4. Zmiana Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w sytuacjach, gdy konieczność

wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie

kwota VAT i Zatwierdzona kwota kontraktowa. 5. Ze względu na fakt, że z technologicznego punktu
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widzenia prace budowlane zewnętrzne nie mogą być realizowane w temperaturze otoczenia poniższej

-5,00o C, strony dopuszczają możliwość wydłużenia Kontraktu na Roboty o tyle dni o ile zanotowano

w/w warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac, pod warunkiem, że zostały

zanotowane pomiędzy godzinami 7.00-19.00 i zostały potwierdzone przez Inżyniera

Kontraktu/Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy danego dnia roboczego.” 6.

Konieczność zmiany technologii lub sposobu wykonania Robót, w szczególności gdy: jest ona

korzystna finansowo dla Zamawiającego, wpływa korzystnie na termin realizacji zadania lub jest

niezbędna dla m.in. uniknięcia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone Roboty wywierają niekorzystny

wpływ na otoczenie. 7. Konieczność wprowadzenia zmian będzie dotyczyła sytuacji określonych w

pozostałych klauzulach Warunków Kontraktu; W w/w przypadkach, stosownie do okoliczności, jednak

z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa, termin wykonania Kontraktu lub

Cena Kontraktowa mogą ulec zmianie. Wykonawca nie ma w żadnym zakresie prawa do

wprowadzania jakichkolwiek Zmian do Robót bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Inżyniera,

udzielonej mu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i w porozumieniu z Zamawiającym.

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: 2018-01-30, godzina: 12:00,

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: 60 (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
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia:

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

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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