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Ogłoszenie z dnia 04.07.ż016r.

Dla przetargu nieograniczonego na roboĘ budowlane pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Os. Panorama w Jeleniej Górze

Zamawiającyz

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,WODNIK" Spółka z o.o.

Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

NPl321lt112016

I. TRYB ZAMÓWIENIA

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej
zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust, 8
w zw. zart. I33 ust. 1 ustawy zdnia29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 20I3r. poz. 907 z późn. zm.) - w trybie przetarga nieograniczonego na podstawie Instrukcji
udzielania zamówień, wprowadzonej Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 480/2012 zdnia 2 kwietnia
2012 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ,,WODNIK" Spółka z o.o. w
Jeleniej Górze,

W ramach prowadzonej procedury przetargowej, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu,
oferty mogą składaó wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego, w miejscu publicznie
dostępnym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej http://rvww.bip.wodnik.net.pV

II. PRZEDMIoT ZAMÓwrENrA

4.I Zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

Budowę sieci kanalizacji sanitamej zrur PVC kielichowych 200 mm o długości L:576,1m
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej znx PVC kielichowych 160 mm o długości L:5,8 m
Budowę studzienek żelbetowych 1200 mm,23 szt.
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Uwaga:
Po zakończeniu robót ziemnych nawierzchnie jezdni i chodników należy dobudować zgodnie
zDecyzjąZarządu Dróg i Mostów tj.:

Decyzja nr 188/WD-Dl20I3 z dnia22.08.2013r. znak sprawy MZDiM/D-2l53l2l13,

Wymieniona decyzja zńączona jest w dokumentacji projektowej stanowiącej zńącznik do
opisu przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówięnia (SIWZ) - Część Iil - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Część II - Wzór Umowy

III. TERMIN WYKONANIA

Wykonawca zrealiztlje całość przedmiotu zamówienia do 4 miesięcy licząc od daty podpisania
Umowy.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziŃu w postępowaniu Wykonawcy składają wraz
z ofertą:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (wzór oświadczenia - załącznik nr 2 do
IDW)

b)

Wkaz potwierdzający wykonanie

, wykonanych w
okresie ostatnich pięciu lat (przed upływem terminu składania ofert),
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i zleceniodawców -
zgodnie z treścią załącznika nr 4 do IDW wraz z zńączeniem dowodów
potwierdzających, iżwskazane roboty zostńy wykonane należycie zgodnie z
zasadami sźuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

UWAGA: Zammłiajqcy nie dopuszcza możliwości sumowania kilku robót
budowlanych w celu uzyskania wymaganych długości

(w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót budowlanych |ub dowody
potwierdzające cry roboty zostńy wykonane naleĘcie budzą wątpliwości Zamawiającego,
Zamawiający może zwrocic się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
roboty były wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośredni o Zamawiającemu).

c) wykaz osób, które będą uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności oraz - zgodnie ztreścią
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załącznika nr 5 do IDW) od Wykonawcy wymaga się dysponowania następującymi
osobami:

jedną osobą posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalrcji i urządzeń
cieplnych, wenĘlacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - w co
najmniej ograniczonym do zakresie, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równowźne
uprawnienia budowlane, które zostaĘ wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów i uprawniające do prowadzenia robót budowlanych
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

Osoby wskazane w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, mlszą
posiadać uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego a także być członkami
właściwej Izby InĘnierów Budown ictwa,

Jeżeli wykonawca polega na wiedą, i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
zobowiązany jest udowodnió Zamawiająceml, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą

szczególności:
zakręs dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposób wykorzystania zasobów innego podmiofu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
charakteru stosunku, jaki będzie łącrył wykonawcę zinnym podmiotem,
zakresu i okresu udziaŁu innego podmiotu prąz wykon).rvaniu zamówienia

Przed podpisaniem Umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiający będzie wymagał przedłożenia
kopii decyzji o nadaniu odpowiednich uprawnień oraz ważnych zaświadczeń o wpisach na listę
członków samorządu zawodowego dla osób wskazanych w Wykazie osób, dla których określono
}yymóg posiadania uprawnień budowlanych.

d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
(wzor formularza oświadczenia - załącznik nr 6 do IDW);

e) opłaconą polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku dokumentu potwierdzaj ącego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działa|ności gospodarczej - ;

0 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredlową wykonawcy na kwotę nie niższą niż: 480 000,00 zł
( słownie : cńery sta osiemdzie siąt Ęs ięcy złoĘ ch)
przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ichłączny potencjał techniczny i kadrowy, łączne
kwalifikacje
i doświadczenie orazłączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma
obowiązek złoĘó ten lub ci z Wykonawców,którzy w imieniu wszystkich wykazyvaó będą
spełnianie Ęch warunków.
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2. W ce|u vr,ykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zobowiązani są do złożenia
wraz z ofertą:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia załącznik nr 3
do IDW)

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżel'i odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

, w celu
wskazania osób uprawnionych ze strony Wykonawcy do podejmowania czynności
prawnych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub oryginał właściwego
pełnomocnictwa potwierdzającego uprawnienia osób do reprezentowania Wykonawcy w
obrocie gospodarc4rm

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na rał zalegĘch płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,Iub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoźenie na raĘ zalegĘch płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie

W prrypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy, łączne
lrwalifikacje i doświadczenie oraz łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu
dokumenĘ ma obowiązek złoĘó ten lub ci z Wykonawców, którry w imieniu wsrystkich
wykazywać będą spełnianie Ęch warunków,

v. wADIt]M

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpiecryć swoją ofertę wadium w wysokości:

5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złoĘch 00/100)

1. Forma wadium.

1.1

a)
b)
c)
d)

1.2

a)

b)
c)
d)

Wadium może być wniesione w następujących formach:

pieniądzu;
poręczeniach bankowych;
gwarancj ach bankowych;
gwarancj ach ubezpieczeniowych.

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być
sporządzona zgodnie zobowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku
lub ins$tucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
określenie wierz}telności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
kwotę gwarancji,
termin ważności gwarancji,
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e) zobowiązanie gwaranta do: 
:

o Wykonawca w odpowiędzi na wezwanie, o którym mowa w pkt. 4,6 Instrukcji udzielania
zamówień, nie złoĘł dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt, 4.4 Instrukcji
udzielania zamówień, lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie
leżących po jego stronie,

lub Wykonawca którego ofertę wybrano

o odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, lub
o nie wniósł wymaganego zabezpieczenianależrytego wykonania umowy, lub
. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe zprzycTynleżących po stronie

Wykonawcy.

2. Miejsce i sposób wniesienia wadium

2.1 Wadium wnoszone w pieniądzu naleĘ wpłacić pnelewem na rachunek Zamawiającego:

nr rachunku: 20 1090 2ó33 0000 0006 5601 1172 BZ WBK S.A. UVO Jelenia Góra
z dopiskiem:Przetarg-

Budowa sieci kanalżacji sanitarnej w rejonie Os. Panorama w Jeleniej Górze"

u.

2.2 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Instrukcję udzielania zamówień formach na|eĘ
złoĄć w oryginale wrazz oryginałem ofeĘ.

3, Termin wniesienia wadium.

Wadium naleĘ wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne §lko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed up§rvem
terminu składania ofeń.

W wymienionym przypadku dołączenie do ofeĄ kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez
Zamaw iające go term inowego wn i es ienia wad i um przez Wykon awcę.

VI. OCENA I WYBÓR OFERTY

Zamawiający oceni i porówna jedynie te ofeĄ, które:

1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego zniniejszego
postępowania;

2, nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

3, Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu (tvm) Wykonawcy (Wykonawcom),
który(rzy) przedstawi(ą)naj korzystniejszą ofeńę wg poniżsryego kryterium.

Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej ofeĘ Zamavłiający będzie się kierował następującym
kryterium:
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Cena ofeńy brutto - 100 o^

Ocęna oferty zostanie przeprowadzona punktowo według następujacych zasad:

cena oferty
najkorzystniejszej (w zł brutto)

ilość punktó ------ x 100
cena oferty

badanej (w zł brutto)

Zanajkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa ilośó punktów.

Ocena będzie doĘcryć ofert uznanychzaważne i niepodlegajacych odrzuceniu.

Jeżeli Zamawiający nie moze dokonać wyboru ofeĄ najkorzystniejszej ze względu nato, że zostĘ
złożone ofeĄ o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoĘli te ofeĄ, do
ńożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofer1 dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowaó cen wyzszych niZ zaoferowane
w ńożonych ofertach.

Vil. TERMIN I SPOSOB ZŁOŻFNIA OFERT

1, Ofertę naleĘ złoĘó w siedzibie Zamawiającego, Plac Piastowski 2t,
58-560 Jelenia Góra sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie:

W dniu l 14.07.2016r. l o 13.00

2. Ofertę naleĘ ńoĘć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopeńę
naleĘ opisaó następująco:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,WODNIK' Sp. z o.o. w Jeleniej Górze,
Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra,

Ofeńa w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
numer referencyjny NP/321l1 1 12016 dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Os. Panorama
w Jeleniei Górze

Nie otwierać orzed dniem: 14.07.ż016r. eodz. 13.00

3. Na kopercie oprócz opisu jw. naleĘ umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Każdy Wykonawca możezłoĘć tylko jedną ofeńę.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Oferty ńożone po upływie wyznaczonego terminu składania ofert zostaną zwrócone

Wykonawcom.
7, Wykonawca pozostaje nviązany ńożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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VIII. DODATKOWE INF,ORMACJE

Zamawiający ustanawia osoby do bieżących kontaktów:

- Ryszard Karbownik, tel. 757303563, kom. 515 138 681 e-mail ryszard.karbownik@wodnik.net.pl
w sprawach techniczno-organizacyjnych;

- Jolanta Gerono, tęL.757303593, e-mail jolanta.gerono@wodnik.net.pl w sprawach formalno-prawnych

IX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKOW

ZŃączniknr l - SpecyFrkacja Istotnych WaruŃów Zamówienia (SIWZ):

Częśó I - Instrukcja dla Wykonawców
Częśó II - Wzór umowy
Część III - Opis przedmiotu zamówienia
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