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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286387-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gorzów Wielkopolski: Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2018/S 125-286387
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47
Gorzów Wielkopolski
66-400
Polska
Osoba do kontaktów: Dagmara Zachorska
Tel.: +48 957285950
E-mail: zamowienia@pwikgo.pl
Faks: +48 957285955
Kod NUTS: PL431
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwik.gorzow.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.pwik.gorzow.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:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Gorzów Wlkp.–Wysoka
Numer referencyjny: ZP/4/2018/PL

II.1.2)

Główny kod CPV
45231300

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Gorzów Wlkp.–
Wysoka, o łącznej długości ok. 5,7 km. Dodatkowo w ramach zamówienia należy wykonać roboty polegające na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–tłocznej wraz z niezbędnym uzbrojeniem tj. studnie, komory,
na odcinku Wysoka – Gorzów Wlkp. o łącznej długości ok. 9 km. Ponadto inwestycja obejmuje rozbiórkę oraz
odtworzenie istniejących nawierzchni zgodnie z decyzjami Zarządców Dróg.
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
45232410
45232150
45111200
45100000
45232100
45233000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gorzów Wielkopolski, m. Wysoka

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Gorzów Wlkp.–
Wysoka, o łącznej długości ok. 5,7 km, w tym:
— 1 760,70 m sieci wodociągowej z rur PE100 – RC Ø225,
— 3 875,10 m sieci wodociągowej z rur PE100 – RC Ø160.
Dodatkowo w ramach zamówienia należy wykonać roboty polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno–tłocznej wraz z niezbędnym uzbrojeniem tj. studnie, komory, na odcinku Wysoka–Gorzów Wlkp. o
łącznej długości ok. 9 km, w tym:
— 1,60 m sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur Ø500 PVC – U,
— 259,70 m sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur kamionkowych/rur GRP DN500,
— 5 069,00 m sieci kanalizacji tłocznej z rur PE100 – RC Ø140,
— 3 656,70 m sieci kanalizacji tłocznej z rur PE100 – RC Ø125.
Ponadto inwestycja obejmuje rozbiórkę oraz odtworzenie istniejących nawierzchni zgodnie z decyzjami
Zarządców Dróg.

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
Koniec: 31/07/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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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

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy PLN). W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej, w stosownych
sytuacjach, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów udowodni 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. Zobowiązanie podmiotów należy złożyć w oryginale. Zobowiązanie może mieć w szczególności
formę jednej z umów nazwanych, o których mowa w kodeksie cywilnym, umowy nienazwanej, jak również
oświadczenia woli innego podmiotu. Treść pisemnego zobowiązania do udostępnienia zasobów innego
podmiotu powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać co najmniej: zakres zobowiązania innego podmiotu,
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu
przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym
podmiotem, a także zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca, który
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniana wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–
23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane
polegające na budowie sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub ogólnospławnej o długości
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co najmniej 3 km każda robota. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego
zamówienia, warunek zostanie spełniony wyłącznie jeżeli Wykonawcy wykażą, że co najmniej jeden z nich
spełnia warunek udziału w postępowaniu.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej, w stosownych
sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca może polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują robotę budowlaną, do realizacji której te zdolności są wymagane.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni 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. Zobowiązanie podmiotów należy złożyć w oryginale. Zobowiązanie może mieć w szczególności
formę jednej z umów nazwanych, o których mowa w kodeksie cywilnym, umowy nienazwanej, jak również
oświadczenia woli innego podmiotu. Treść pisemnego zobowiązania do udostępnienia zasobów innego
podmiotu powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać co najmniej: zakres zobowiązania innego podmiotu,
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu
przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym
podmiotem, a także zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 i
8 ustawy Pzp.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy
złotych).
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawarte są we wzorze umowy stanowiącym integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego rozliczane będą w PLN.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej)
powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków. 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.
Pełnomocnictwo winno zawierać zapis o odpowiednim umocowaniu do reprezentowania w postępowaniu albo
do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia Umowy. Udział w postępowaniu wspólników spółki cywilnej
traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy występujący
wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy na realizację niniejszego
zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
zgodnie z zapisami art. 144 ustawy Pzp oraz w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający przewiduje wprowadzanie wszystkich zmian na warunkach opisanych w art. 144 ust.
1 pkt 2-6 ustawy Pzp. Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w Części II 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: 09/08/2018
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 09/08/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.,
Dział Inwestycji i Rozwoju – Sala Konferencyjna.

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 będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla „procedury odwróconej”, o której
mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

03/07/2018
S125
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/7

Dz.U./S S125
03/07/2018
286387-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/7

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp
3. Każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego
dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE. JEDZ należy
przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie w formie jednolitego
dokumentu JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ należy przesłać
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów
składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają
okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ dotyczące
tych podmiotów. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny
mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego
z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotów
należy złożyć w oryginale.
7. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) Potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i
finansowej zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
2) Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
3) Potwierdzających brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z wymaganiami
określonymi w SIWZ.
4) Potwierdzających brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp zgodnie z
wymaganiami określonymi w SIWZ.
8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126)
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, iż Wykonawca zapoznał się z ustawodawstwem, aktami prawnymi i
przepisami polskimi, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na lub dotyczyć funkcjonowania i działalności w
ramach niniejszego przetargu, a następnie umowy.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2018
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