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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106421-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Jaworzno: Roboty budowlane
2019/S 046-106421

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o.
ul. św. Wojciecha 34
Jaworzno
43-600
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jakus
Tel.:  +48 323186014
E-mail: zampub@wodociagi.jaworzno.pl 
Faks:  +48 323186048
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wodociagi.jaworzno.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.wodociagi.jaworzno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
„Zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Górników z „Danuty” w Jaworznie”
Numer referencyjny: ZZP/ZS/L/8/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
„Zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Górników z „Danuty” w Jaworznie”.

mailto:zampub@wodociagi.jaworzno.pl
http://www.wodociagi.jaworzno.pl
http://www.wodociagi.jaworzno.pl
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II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000
45200000
71300000
45230000
45231000
45231300
71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jaworzno

II.2.4) Opis zamówienia:
„Zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Górników z „Danuty” w Jaworznie”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę:
— etap I - wykonanie pełnej dokumentacji projektowej,
— etap II - wykonanie robót budowlanych wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz pełnieniem
nadzoru autorskiego, (etap I i II do 12 m-cy od daty podpisania umowy),
— etap III - wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie wskazanym w umowie (do 2 m-cy od zakoń.
etapu II).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie
okoliczności, o których mowa w § 26 Regulaminu*. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy
powinni przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla
każdego z nich):
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej IDW,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji
o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają zgłoszenia działalności gospodarczej do
CEIDG, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego na temat karalności Wykonawcy. W przypadku gdy
Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć również urzędujących członków władz oraz
prokurentów. Informacje powinny być aktualne i wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w IDW w pkt 10.1:pkt 10.1.2), 10.1.3), 10.1.4)– składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.2 ppkt. 10.1.2) i ppkt. 10.1.4) powyżej powinny być wystawione nie
wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty o których mowa ppkt. 10.1.3) nie
wcześniej niż 3 miesiące.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.2. – zastępuje się je dokumentami
zawierającymi oświadczenia złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zastosowanie ma zapis pkt 10.3 niniejszej IDW.
5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać następujące warunki
udziału w postępowaniu (celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy
zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z § 24 ust.1, 2, 3
Regulaminu*wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej IDW).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i
finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich
wykazywać będą spełnienie tego warunku):
a) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca przedłoży:
Ad. a) informację 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.
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Informacja powyższa powinna mieć charakter jednoznaczny i być sformułowana w sposób nie budzący
wątpliwości o faktycznym posiadaniu zdolności kredytowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia,oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma
obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie
tego warunku. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych
walutach,Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca powinien, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy,
W tym okresie:
a) wykonać należycie co najmniej jedno zamówienie (umowę) zakończone w terminie polegające na
zaprojektowaniu sieci kanalizacyjnej o długości całkowitej co najmniej 400 m oraz jedno zamówienie
(umowę)polegające na budowie/przebudowie sieci kanalizacyjnej o długości całkowitej co najmniej 400 m.
Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli wykonawca zrealizował wymagany zakres prac w
ramach jednego zamówienia (zaprojektuj i wybuduj/przebuduj) lub w ramach dwóch oddzielnych zamówień
(jedno zamówienie – zaprojektuj oraz jedno zamówienie wybuduj/przebuduj).
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia,warunki powyższe będą oceniane łącznie.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca przedłoży wykaz robót budowlanych w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 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.
3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia,oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali
następującymi osobami w trakcie realizacji zamówienia:
a) Kierownik Zespołu/Przedstawiciel Wykonawcy – niniejsza osoba ma posiadać następujące
uprawnienia,kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:
— posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w branży budowlanej.
W tym doświadczenie w kierowaniu (pełnieniu funkcji Kierownika Zespołu/Przedstawiciela Wykonawcy/
Kierownika Budowy) przynajmniej 1 kontraktem na roboty polegające na budowie/przebudowie sieci
kanalizacyjnej o długości co najmniej 400 m.
b) Kierownik Budowy – niniejsza osoba ma posiadać następujące uprawnienia, kwalifikacje
zawodowe,doświadczenie:
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— posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji
przedmiotu zamówienia),
— posiadać łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu (tj. pełnieniu funkcji kierownika
budowy/robót) robotami budowlanymi w zakresie sieci kanalizacyjnej,
— w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w kierowaniu (tj. pełnieniu funkcji kierownika
budowy) realizacją przynajmniej 1 kontraktu na roboty polegające na budowie/przebudowie sieci kanalizacyjnej
o długości co najmniej 400 m.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c) Projektant – niniejsza osoba ma posiadać następujące uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:
— posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na
podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia),
— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert opracowanie co najmniej jednego
projektubudowlanego obejmującego projekt sieci kanalizacyjnej o łącznej długości co najmniej 400 m.
Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania
Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków
Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych
specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i
wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.
Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza podwójnego wliczania do okresu wymaganego
doświadczenia,okresu pełnienia funkcji w ramach inwestycji realizowanych w tym samym czasie.
W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii
Europejskiej,Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać
z uwzględnieniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016, poz. 1725) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. 2016, poz. 65 z
późn. zm.).
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza szczegółowe zapisy zawarto w pkt 10 IDW.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 8 100 PLN (słownie: osiem tysięcy sto PLN).
2. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny
brutto w podanej ofercie.
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III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym II część SIWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w
postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi
w pkt 10 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza szczegółowe zapisy zawarto w pkt 12 IDW.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym II część SIWZ. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy
w sprawie niniejszego zamówienia zawarto w pkt. 33 IDW stanowiącej I część SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/03/2019
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/03/2019
Czas lokalny: 12:10
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o.
ul. Świętego Wojciecha 34
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 pkt 1 Regulaminu
przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego
w Wodociągach Jaworzno Sp. z o.o. w Jaworznie - zwanego dalej Regulaminem w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000,00 EUR.
Treść w/w Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wodociągów Jaworzno Sp. z o.o. z siedzibą w
Jaworznie pod adresem http://www.wodociagi.jaworzno.pl w zakładce przetargi.
2. Termin realizacji zamówienia:
— 14 miesięcy od daty podpisania umowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy - w terminie do 14 dni od dnia podpisania przez
Zamawiającego ostatniego protokołu odbioru robót projektowych. Przekazanie terenu budowy zostanie
potwierdzone protokołem podpisanym przez Strony lub ich upoważnionych przedstawicieli. Data przekazania
terenu budowy stanowi datę rozpoczęcia realizacji etapu II umowy.
3. Postępowanie nie podlega ustawie Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
o
o
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
o
o
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone
w Regulaminie przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
obowiązujący w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie (§ 72 do §76).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
o
o
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/03/2019

http://www.wodociagi.jaworzno.pl

