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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185824-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Lubsko: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
2014/S 106-185824
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
Osoba do kontaktów: Iwona Poszwa
68-300 Lubsko
POLSKA
Tel.: +48 684576247
E-mail: iposzwa2@lubsko.pl
Faks: +48 684576270
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.lubsko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Kontrakt 5 – Budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko – część północna miasta Lubsko – dokończenie
zadania.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: miasto
Lubsko.
Kod NUTS PL432
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Kontrakt 5, realizowany w ramach przedsięwzięcia o nazwie:
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko” współfinansowanego
ze środków Funduszu Spójności, obejmujący dokończenie budowy kanalizacji w północnej części miasta
Lubska.
Przedmiotowy Kontrakt był pierwotnie realizowany również w trybie „wybuduj”. Wykonawca po wykonaniu
części robót budowlanych ogłosił upadłość i Kontrakt został rozwiązany. Dokumentacja projektowa obejmuje
całość Robót (roboty budowlane, usługi, dostawy) jakie był on zobowiązany wykonać zgodnie z podpisaną
Umową. Znaczna część tych prac została już wykonana, dlatego zaleca się przed złożeniem Oferty
przeprowadzić wizję lokalną na terenie budowy.
Zakres do wykonania obejmuje:
1) Kanalizacja grawitacyjna
— Pozostaje do wykonania 1 118,80 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w tym około:
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø150 kamionka- 327,90mb
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200 kamionka- 55,50mb
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø250 kamionka- 451,20mb
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø300 kamionka- 9,50mb
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø400 kamionka- 106,20mb
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø500 kamionka- 71,00mb
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø160 PVC- 2,00mb
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø250 PVC- 50,50mb
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø400 PVC- 45,00mb
— Renowacja kanalizacji sanitarnej na odcinku od SW istn.5.2-SW5.10- 336,50mb, SD-S3.13D-22mb
— Przeprowadzenie prób szczelności na odcinkach PS1-KP1, S3.29-S3.16, S3.11-S3.12, czyli około 209,15
mb
— Przeprowadzenie inspekcji TV na odcinkach PS1-KP1, S3.29-S3.16, S3.52-S3.46, S3.51-SL3.47, S3.51a,
S3.38-S3.31 przyłącza, S4.10-SL4.7, S3.54-S3.53a czyli około 303,86 mb
— Regulacja wysokościowa włazów, wykonanie obrukowania studni w terenach zielonych
— Czyszczenie kanałów
— Wykonanie odtworzeń ogrodzeń posesji, uporządkowanie terenu budowy
— Przejście przez ciek wodny-przelew burzowy
2) Kanalizacja tłoczna i przepompownie
— roboty związane z zagospodarowaniem terenu przepompowni PS1
— wykonanie finalnego rozruchu systemu ciśnieniowego
3) Drogi
Zadanie obejmuje rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji nawierzchni dróg, chodników i poboczy związanych
z budową sieci kanalizacyjnej oraz budowę placów przepompowni ścieków. Zadanie obejmuje rozbiórkę i
odtworzenie częściowo rozebranej konstrukcji nawierzchni dróg, chodników i poboczy.
Zakres przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy w pasach dróg:
— wojewódzkich:
nr 287 (Lubsko) ul Poznańska.,
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— gminnych:
ul. Warszawska,
ul. Gdańska,
ul. Farbiarska.
ul. Jodłowa.
ul. Jasna.
ul. Pokoju
Wymienione wyżej drogi posiadają nawierzchnie:
— bitumiczne o przekroju drogowym / ulicznym, w części z poboczami gruntowymi, w części z dwustronnym
ograniczeniem krawężnikiem i z chodnikiem, jednostronnym i dwustronnym z betonu asfaltowego (ul
Poznańska, Jodłowa, Jasna, Pokoju) ,
— bitumiczne z dwustronnym ograniczeniem krawężnikiem i dwustronnym chodnikiem z płytek betonowych
(50x50; 35x35) (ul Gdańska) ,
— bitumiczne, z poboczem gruntowym i rowem przydrożnym oraz z ograniczeniem krawężnikiem i
wyodrębnionym chodnikiem z kostki POL-BRUK (ul. Warszawska).
— nawierzchnie z kostki betonowej- trylinka ( ul. Farbiarska),
— nawierzchnia gruntowa ( ul. Farbiarska),
4) Stan istniejący i planowane odtworzenia.
Droga wojewódzka nr 287 ( ul. Poznańska) posiada nawierzchnie asfaltową (w złym stanie technicznym, liczne
braki asfaltu, prześwity kostki kamiennej) na podbudowie kamiennej (w części z dwustronnym poboczem
utwardzonymi, w części drogi występuje chodnik dla pieszych z masy asfaltowej (jednostronnie i dwustronnie).
Podczas wykonywania kanalizacji sanitarnej tłocznej, została rozebrana warstwa nawierzchni na szerokości
prowadzonych robót w pasie chodnika i części jezdni. Po wykonanych robotach ziemnych, ubytki uzupełniono
częściowo tłuczniem, częściowo gruntem. Do odtworzenia jest nawierzchnia asfaltowa po przeprowadzonych
robotach sieciowych na skrzyżowaniu z ulicą Moniuszki. Należy odtworzyć konstrukcję jezdni bitumicznej dla
ruchu średniego kategorii KR-3, utwardzić pobocza oraz odtworzyć uszkodzone chodniki ( z masy asfaltowej)
zgodnie z decyzją Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 18.02.2009 r. Roboty odtworzeniowe w zakresie
chodnika należy wykonać zgodnie z nową decyzją ZDW z dnia 26.03.2014 tj w konstrukcji kostki polbruk na
podbudowie tłuczniowej. Ilości przewidzianych robót związanych z odtworzeniami zgodnie z kosztorysem.
Drogi gminne:
— ul. Warszawska) posiada nawierzchnię asfaltową na podbudowie tłuczniowej, z jednostronnym poboczem
utwardzonymi i rowem , na całej długości występuje chodnik dla pieszych z kostki POL-BRUK. Przewidziane
prace nie naruszają konstrukcji jezdni (przyłącza wykonane metodą przecisku). Naruszony nowy chodnik
należy przełożyć w obszarze prowadzonych robót sieciowych na szerokości min 2,5m. Sieć będzie prowadzona
poza pasem drogi, na projektowanej trasie występują zjazdy do posesji asfaltowe, z kostki POL-BRUK oraz
gruntowe które również należy odtworzyć. Ilości przewidzianych robót związanych z odtworzeniami zgodnie z
przedmiarem.
— ul. Fabiarska - posiada w części nawierzchnię kostki betonowej- TRYLINKA, a w części nawierzchnię
gruntową. Po wykonanych robotach związanych z budową kanalizacji należy wyrównać nawierzchnię gruntową.
Po wykonaniu sieci odtworzyć nawierzchnię z trylinki. Ilości przewidzianych robót związanych z odtworzeniami
zgodnie z przedmiarem.
— ul. Gdańska, posiada nawierzchnie asfaltową w złym stanie technicznym.. Przewidziane prace nie naruszą
konstrukcji jezdni ze względu na technologię bezwykopowej renowacji sieci.
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— ul. Jodłowa, Jasna, Pokoju posiadają nawierzchnie asfaltową w złym stanie technicznym. Na ulicach tych
należy zweryfikować stan wykonanej podbudowy i doprowadzić ją do parametrów opisanych przedmiarem,
następnie Wykonać odtworzenie warstw bitumicznych zgodnie z zakresem opisanym w przedmiarze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.
Jeśli Dokumentacja projektowa lub inna część SIWZ przywołuje nazwy markowe bądź nazwę producenta lub
niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary dopuszcza się w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
konkurencji na rynku dostarczenie w ramach Kontraktu Materiałów / Urządzeń „równoważnych”, spełniających
wymagania opisane w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, natomiast wszelkie
koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.
Wszędzie tam, gdzie podano parametry urządzeń technologicznych należy dobierać takie urządzenia, których
parametry w typoszeregach są najbliższe tym wyspecyfikowanym.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45232440, 45232423, 45453000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Dokończenie Kontraktu 5 jest zadaniem w ramach dużego projektu pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki
ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko, którego wartość zamówienia jest powyżej kwot określonych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 522 899,66 EUR

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.8.2014. Zakończenie 30.4.2015

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

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych i 00/100 groszy).

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
„Fundusz Spójności.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa działanieI.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
Projekt „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”
Główne warunki płatności zostały zawarte w Klauzuli 14. „Cena Kontraktowa i zapłata” w Części II SIWZ
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III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Porozumienie w formie umowy cywilnej.
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 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz załączają odpowiedni dokument o ustanowieniu Pełnomocnika (oryginał pełnomocnictwa lub odpis
notarialny, określający zakres czynności prawnych, do których upoważniony jest pełnomocnik). Pełnomocnictwo
winno zawierać zapis o odpowiednim umocowaniu do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania
w postępowaniu i do zawarcia umowy. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć pisemne
porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie w formie umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.
W/w Wykonawcy muszą wskazać Partnera upoważnionego do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do
kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy. Wskazany Partner zostanie wpisany do umowy jako
upoważniony do wyżej określonych czynności.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
— posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
— posiadania wiedzy i doświadczenia;
— dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
— sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności – w tym uprawnienia do występowania
w obrocie prawnym oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie art. 24
u.p.z.p.
Za spełniającego niniejszy warunek uznani będą Wykonawcy, którzy przedłożą::
a. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 u.p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie (zgodnie z załącznikiem 2c) w zakresie art. 24 ust. 1 pkt
2 u.p.z.p. (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),
b. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
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lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (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)
c. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (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),
d. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p.,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (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),
e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p.,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (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);
f. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 u.p.z.p. sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone oświadczenia dla każdego z
nich lub oświadczenie wspólne ).
Ponadto do Oferty należy dołączyć:
g. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 u.p.z.p. sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożone
oświadczenie podpisane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
lub wspólne oświadczenie podpisane łącznie przez każdego z Wykonawców składających wspólną ofertę.
Dołączenie do oferty oświadczeń oddzielnie podpisanych przez każdego z Wykonawców składających ofertę
wspólną jest możliwe jedynie wtedy, kiedy każdy z tych Wykonawców spełnia wszystkie warunki udziału
samodzielnie),
h. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr
3 do niniejszej IDW (listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 Pzp., albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej).
Oświadczenie z pkt f) złożone wspólnie przez wykonawców powinno być podpisane przez:
każdego Wykonawcę spełniającego warunek lub
upoważnionego przedstawiciela każdego Wykonawcy składającego oświadczenie.
Oświadczenie z pkt g) złożone wspólnie przez wykonawców powinno być podpisane przez:
Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają warunki lub upoważnionych przedstawicieli każdego z
Wykonawców lub
przez Pełnomocnika upoważnionego przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład podmiotu
wspólnego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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2) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
stosownie do § 4 ust.1. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.( Dz. U. z 2013 r. poz.
231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zadać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty mogą być składane, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
1) w pkt 9.1.1)a), 9.1.1)b), 9.1.1)c), 9.1.1)e)– składa dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) w pkt. 9. 1. 1) d) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4
– 8 u.p.z.p.
3) Dokumenty o których mowa w pkt 9.2.1) a ), c) i 9.2.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt 9.2.1) b) powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
4) Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w
miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie 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. Postanowienia § 4 ust. 2 przywołanego wyżej
Rozporządzenia znajdują odpowiednie zastosowanie.
5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6) Jeżeli dokumenty wymagane w pkt 9 SIWZ będą przedkładane do oferty w innym języku niż język polski,
Wykonawca winien załączyć do nich również poświadczone przez siebie ich tłumaczenie na język polski.
7) Dokumenty załączone do oferty winny być podpisane lub, w przypadku kserokopii, potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub przez
jego pełnomocnika.
8) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono
w pkt 9 Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie:
średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej jeżeli dniem ukazania się ogłoszenia jest sobota.
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
3) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., polega
na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga
się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, dotyczącą podmiotu, z
którego zdolności finansowej korzysta Wykonawca, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot
środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
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4) Stosownie do treści art. 26 ust. 2b. ustawy P. z. p. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – stanowiący
załącznik nr 6 do niniejszej IDW. Wykonawca, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego, zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, że będzie niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami dysponował,
zatem w treści złożonego oświadczenia powinien zawrzeć istotne informacje w zakresie m.in. określonej formy
zaangażowania podmiotu trzeciego w wykonanie zamówienia, przewidywanych zasad współpracy, sposobu
wykonywania zobowiązania, zakresu udzielanego wsparcia. Z treści pisemnego zobowiązania powinien
bezspornie i jednoznacznie wynikać zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy
zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. Zamawiający zwraca
uwagę iż w przypadkach korzystania z zasobów wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego, podmiot ten
winien uczestniczyć w realizacji zamówienia (wyrok. Sygn.akt KIO 790/10 z dnia 17 maja 2010 r., Sygn.akt KIO
2172/10 z dnia 19 października 2010 r.)
5) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., opisanych
szczegółowo w pkt 1 powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b u.p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9.1.1 niniejszej IDW.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Za spełniającego warunek
dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna Wykonawcę, który (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 wskazywać będą spełnienie tego warunku):
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 0,5 mln zł (słownie: pół miliona złotych).
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzające
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) Wykonawca ubiegający się o zamówienie posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 mln zł (słownie jeden milion
złotych). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi dołączyć do oferty opłaconą
polisę/polisy, a w przypadku jej/ich braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
c) posiadali w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych wskaźnik bieżącej płynności finansowej większy
bądź równy 1,0. W celu potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi dołączyć do oferty
sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w
przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów
określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
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Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Za spełniającego warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i
kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):
a) wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby/podmioty wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności:
Kierownika Kontraktu (Ekspert nr 1) – 1 osoba - posiadającego wyższe wykształcenie oraz wykazane
doświadczenie w zarządzaniu przynajmniej jednym kontraktem na roboty budowlane o wartości minimum 1 mln
PLN netto.
Kierownika Budowy (Ekspert nr 2) - posiadającego co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na
stanowisku kierownika budowy (po uzyskaniu uprawnień), w tym pełnienie funkcji kierownika budowy na
budowach sieci kanalizacyjnych w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości minimum 1 km.
Ekspert Nr 2 winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
uprawniające do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla zakresu robót objętych niniejszym postępowaniem i być
członkiem właściwej izby samorządu zawodowego (lub posiadać odpowiednie do określonych kwalifikacje
zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach).
Wszystkie wymagane powyżej terminy należy liczyć od daty składania ofert w niniejszym postępowaniu.
Wskazany powyżej Kluczowy personel nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań
Wykonawcy i winien być traktowany jako minimalne wymogi Zamawiającego.
Można łączyć rolę Eksperta Nr 1 z Ekspertem Nr 2.
W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania osobami wskazanymi do wykonywania niniejszego zamówienia, sporządzony według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 a do niniejszej IDW.
2. Informacje na temat, niezbędnych do wykonania zamówienia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia osób wskazanych do wykonywania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności - rozumiane jako informacja o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 6) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z późn. zm.).
Zalecany przez Zamawiającego wzór stanowi załącznik nr 4b do niniejszej IDW.
3. Do w/w dokumentów należy załączyć oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Oświadczenie będzie złożone w sprawie Eksperta nr 2.
Uprawnienia budowlane winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 poz. 578 ze
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zmianami) lub z wcześniej wydanymi przepisami. Zalecany przez Zamawiającego wzór stanowi załącznik nr 4 a
do niniejszej IDW.
Za spełniającego warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna Wykonawcę, który
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie; w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnienie tego warunku):
Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
- minimum 2 roboty budowlane, których przedmiotem było wybudowanie po co najmniej 1 km sieci
kanalizacyjnych w systemie grawitacyjno-tłocznym dla każdego zadania;
- 1 robotę budowlaną, której przedmiotem było wykonanie renowacji sieci kanalizacyjnych o łącznej długości co
najmniej 300 m metodami bezwykopowymi.
W celu spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót
budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
— w tym okresie.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz
wykonanych robót sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW oraz dokumenty
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.
Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub, że roboty zostały wykonane
należycie, zawierały, co najmniej:
a. wskazanie Wykonawcy / innego podmiotu, który wykonywał roboty , których dokumenty dotyczą,
b. wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty,
c. wskazanie zakresu robót,
d. wskazanie wartości robót,
e. wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),
f. wskazanie miejsca wykonania,
g. opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b stwierdzającą, że roboty zostały wykonane należycie;
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
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IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IZ.271.6.2014

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 11.7.2014 10:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 300 PLN
Warunki i sposób płatności: Za zaliczeniem pocztowym lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.7.2014 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 11.7.2014 - 10:30
Miejscowość:
Lubsko, pl. Wolności 1.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Kontrakt ten realizowany jest
w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy
Lubsko”współfinansowanego z Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na
lata 2007-2013

VI.3)

Informacje dodatkowe
Zamawiający, zgodnie z art. 67, ust. 1. pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) przewiduje zamówienia uzupełniające w kwocie
nieprzekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego.
Termin wykonania zamówienia (ukończenia Robót i przygotowaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do
złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/ zgłoszenia zakończenia robót) – 30.4.2015.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: środki ochrony prawnej określone w dziale VI
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszwa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.5.2014
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