
Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronin – etap II

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

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

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
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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: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, krajowy numer identyfikacyjny

54607000000000, ul. ul. Raciborska 4 , 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, państwo Polska, tel.

774 801 460, e-mail ireneuszsmal@polskacerekiew.pl, faks 774 801 460.

Adres strony internetowej (URL): www.polskacerekiew.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)

Nie

http://bip.polskacerekiew.pl/2463/1353/2019-rok.html
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

http://bip.polskacerekiew.pl/2463/1353/2019-rok.html

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:

Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami SIWZ

Adres:

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok 16 (Sekretariat)

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: Budowa kanalizacji sanitarnej w

miejscowości Wronin – etap II

Numer referencyjny: ZP.271.8.2019

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 realizacji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do

budynków oraz przepompowniami ścieków wraz z przyłączami energetycznymi w miejscowości

Wronin, gm. Polska Cerekiew. Zakres zamówienia obejmuje: 1.Kanały główne oraz kanały boczne

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku. 2. Przepompownię ścieków wraz z zasilaniem

energetycznym. 3.Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach ziemnych. 4. Nadzór archeologiczny.

Opis inwestycji: Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w

miejscowości Wronin. Przewody kanalizacyjne kolektorów głównych i odgałęzień wykonane będą z
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rur i kształtek PCV o śr. 200 mm, przewody tłoczne z rur PEHD90mm, pozostałe przewody przyłączy

do posesji z rur i kształtek PCV o średnicy 160 mm. Wszystkie rurociągi montowane na szczelnych

połączeniach kielichowych z uszczelką gumową. Wszystkie rurociągi z materiałów dopuszczonych do

stosowania. Elementami proj. zagospodarowania terenu będą: - kolektory główne grawitacyjne z

przyłączami prowadzone podterenowo, - studzienki kanalizacyjne stanowiące uzbrojenie

projektowanej sieci, - kolektory ciśnieniowe wraz z uzbrojeniem, - przepompownie ścieków z

przyłączami energetycznymi, wewnętrznymi liniami zasilającymi, - drogi dojazdowe ze zjazdami

indywidualnymi, - zarurowanie rowów rurami betonowymi i żelbetowymi, - odgałęzienia wodociągów

zakończone hydrantami. Uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej będą studnie betonowe śr.1200, 1000 mm z

kręgami łączonymi na uszczelki gumowe, z dnem prefabrykowanym i zamontowanymi przejściami

szczelnymi oraz studnie PP600mm i PCV425mm. Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie powoduje

wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych kanalizacji. Pompownię należy dostarczyć jako

kompletne, monolityczne urządzenie wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali producenta.

Na budowie dopuszcza się jedynie montaż szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie

pompy. Technologia wszystkich zaprojektowanych elementów kanalizacji sanitarnej zapewnia

całkowitą szczelność instalacji, a więc brak wpływu na środowisko naturalne. Roboty budowlane pod

projektowane sieci kanalizacyjne realizowane będą w pasie dróg asfaltowych i gruntowych oraz na

terenie działek prywatnych. Roboty prowadzone będą w wykopach otwartych, wąskoprzestrzennych o

szerokości max 1,0 m, poprzez czasowe zajęcie drogi i odbudowę nawierzchni po pracach ziemnych.

Prace prowadzone będą metodą wykopów otwartych, natomiast w miejscach o utrudnionym dostępie

dla sprzętu budowlanego, oraz częściowo w drogach asfaltowych (przejścia poprzeczne) prace zostaną

wykonane metodą bezwykopową. Umocnienie wykopów szalunkami z pali szalunkowych stalowych

(wyprasek). Dopuszcza się także umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z

zachowaniem zasad BHP. Roboty montażowe wykonywane będą z użyciem sprzętu mechanicznego, a

w koniecznych przypadkach ręcznie. - Długość kanalizacji z PVC200 - L=3288,00m, - Długość

kanalizacji z PVC160 - L=1112,50m, - Długość kanalizacji z PEHD90x5,4mm - L=281,00m, - Ilość

przyłączy - 92 szt. Długość kanalizacji bez przyłączy – L = 3 569,00m, Długość kanalizacji z

przyłączami – L = 4 681,50m

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8
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45232400-6

45232410-9

45233142-6

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: 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: 2020-11-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-11-30

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 wymagań w zakresie spełnienia warunku.
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Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000

000 zł.

Informacje dodatkowe Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w

innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP)

opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej

Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku

Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że: 1) Wykonawca wykaże, że w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończył co najmniej: - 2 zadania polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w

systemie grawitacyjno – tłocznym wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg, a ich wartość jest nie

mniejsza niż 3 000 000,00 zł brutto każde z nich. 2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie

dysponował osobami do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

które spełniają następujące warunki: a) minimum jedna osoba, która będzie pełniła funkcję

Kierownika budowy posiadająca: - uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; - doświadczenie w pełnieniu

funkcji kierownika budowy min. 3 lat od uzyskania uprawnień; b) minimum jedna osoba, która

będzie pełniła funkcję Kierownika robót budowlanych, posiadająca: - uprawnienia do sprawowania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności drogowej; - doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy z zakresu

drogowego min. 3 lat od uzyskania uprawnień;

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: Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w

innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP)

opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej

Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku
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Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/. Wskazane wyżej uprawnienia powinny

być wydane na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24

września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1278), lub - odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym

wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - Ilekroć Zamawiający

wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290), rozumie przez to również odpowiadające im

ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa

lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji

Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania

określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały

uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z

2016r., poz. 65). Podczas realizacji zadania wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą

znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości

języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego,

zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a

Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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
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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 5 dni, terminie aktualnych na dzień

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 1) 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 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; 2) 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; 3) 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;

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:
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 1) Wykazu robót budowlanych 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 (DRUK nr 7). 2) 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 (DRUK nr 8). 3) informacja 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)

1 Wraz z ofertą (DRUK nr 1) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert

oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku do SIWZ DRUK nr 2 (oświadczenie dotyczące

spełniania warunków udziału w postępowaniu) oraz w załączniku do SIWZ - DRUK nr 3

(oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania). Informacje zawarte w

oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w

postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Inne dokumenty składane wraz z ofertą: 1)

pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowania
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Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik (jeżeli dotyczy); 2) zobowiązania innych podmiotów

do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, 3) w celu wykazania braku istnienia

podstaw wykluczenia wobec innych podmiotów oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w

oświadczeniu, o których mowa w pkt 6.1. – DRUK nr 4 (jeżeli dotyczy); 4) pełnomocnictwo

wykonawców lub wspólników działających wspólnie – DRUK nr 6 (jeżeli dotyczy); 5) dowód

wniesienia wadium; 2 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 (wzór oświadczenia – DRUK nr 5). Wraz ze złożeniem oświadczenia,

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3 Po wyłonieniu przez

Zamawiającego oferty najkorzystniejszej, Wykonawca którego oferta została wyłoniona jako

najkorzystniejsza, przed udzieleniem zamówienia, przedłoży: 1) kosztorys ofertowy uproszczony

niezbędny do częściowego rozliczania wykonanych robót (opracowany na podstawie załączonego

do SIWZ przedmiaru robót), 2) Uprawnienia budowlane osoby pełniącej funkcję kierownika

budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa o

członkostwie i posiadaniu ubezpieczenia, 3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

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

1 Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający żąda, a Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia

wadium w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z dopiskiem:

„Wadium w przetargu ZP.271.8.2019 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronin-

etap II”” do dnia 17 stycznia 2020r. do godz. 11.00. 2 Wadium wnosi się przed upływem terminu

składania ofert. 3 Forma wadium (art. 45 ust. 6 ustawy). 4 Wadium w formie pieniężnej

wykonawca wpłaci przelewem na konto Urzędu Gminy w Powiatowym Banku Spółdzielczym K-

Koźle Oddział Polska Cerekiew Nr konta 46 8882 1016 2002 0000 2408 0003, przy czym jako data
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wpłacenia wadium, uznana jest data wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego. 5 Wadium w

postaci pieniężnej przechowywane jest na nieoprocentowanym koncie depozytowym. 6 Wadium

wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w

oddzielnej kopercie z dopiskiem: „Wadium w przetargu ZP.271.8.2019 pn.: „Budowa kanalizacji

sanitarnej w miejscowości Wronin-etap II”” Nie otwierać przed 17 stycznia 2020r. godz. 11.15.” 7

Potwierdzoną z zgodność z oryginałem kopię wadium wniesionego w innych niż pieniężna

dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do oferty jako załącznik nr 2. 8 W

przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę

dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub

instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie

wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności

gwarancji; e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze

pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacji, gdy: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o

którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w

art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw lub - Wykonawca, którego

ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie

umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9 Gwarancje

ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe złożone, jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać

okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z

postępowania). 10 Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje wykluczenie

wykonawcy z postępowania (art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy). 11 Zamawiający zatrzymuje wadium w

sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy.

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:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie
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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:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:
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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

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
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cena całkowita brutto 60,00

okres gwarancji 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:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
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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
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Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci

aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 2 Zakazuje się

istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 Pzp. 3 Zamawiający przewiduje możliwość

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych

poniżej: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod

warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie

składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana: a.

wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających

Wykonawcy wykonanie robót, klęsk żywiołowych, b. następstwem okoliczności leżących po stronie

Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia robót, zawieszenia robót lub przeszkodami

dającymi się przypisać Zamawiającemu. 2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia

przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć,

choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same

kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie. 3) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, w tym

przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych - pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania

o udzielenie zamówienia, 4) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy lub etapowania

prac, w zależności od posiadanych przez zamawiającego środków finansowych w planie finansowym

na 2017 r. lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania

przedmiotu umowy, w tym zakresie przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia stosownie o

ograniczony zakres prac, 5) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz

Wykonawcy wynikających ze zmian umowy o dofinansowanie projektu, 6) zmiany stawki podatku

VAT, (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie

podatku VAT), 7) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od

przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji przetargowej skutkujących niemożliwością zrealizowania

umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 8) zmiana sposobu realizacji

przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych

w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
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niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu

zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 9) wprowadzeniu robót

zamiennych z powodu: a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla

Zamawiającego, b. aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny, c.

zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy

realizacji przedmiotu umowy, d. zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji

przedmiotu umowy. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o

ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów

ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze

administracyjno – organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząca nazwy, siedziby

Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych

identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych

w treści umowy.

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: 2020-01-17, godzina: 11:00,

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

całości lub części zamówienia: Nie

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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