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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144370-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
2017/S 075-144370
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
al. Wyzwolenia 39
Wałbrzych
58-300
Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Gądek
Tel.: +48 746488170
E-mail: gadek@wzwik.pl
Faks: +48 746665960
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wzwik.pl
Adres profilu nabywcy: http://wzwik.walbrzych.sisco.info/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://wzwik.walbrzych.sisco.info/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: celowy międzygminny związek komunalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I.
Numer referencyjny: PZ/RZP/PN/05/2017/IZ

II.1.2)

Główny kod CPV
45231000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane
II.1.4)

Krótki opis:
Zad będące przedm niniejszego zam jest ETAPEM I inwestycji pn.„Budowa systemu oczyszczania ścieków w
miejscowości Struga w Gm Stare Bogaczowice”w ramach której wybud będzie kanali sanit w syst grawitacyjno–
tłocznym,zapewniająca odprow ścieków powstających na terenie m. Struga, gm Stare Bogaczowice do istn
sieci kan sanit. m. Wałbrzycha(rurociąg tłoczny tranzytowy z miejsc Struga do m. Wałbrzycha, w rejonie
Al. Podwale).Etap I realizowany jest w związku z zawartą przez Powiat Wałbrzyski umową na wykonanie
rob drog dla zad pn.: „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3389D w Strudze stanowiącego łącznik
dróg wojewódzkich nr 375 i 376”.Wobec tego Wyk przedm zam zobowiązany jest do odbiorów technicznych
częściowych kan sanit w podziale na odcinki o długości co najmniej 400m każdy,celem umożliwienia realizacji
drog wykonawcy wyłonionemu przez Powiat Wałbrzyski.Wyk przedstawi harm robót w którym co najmniej dwa
odcinki stanowiące min 50 % zaawan rzeczowego robót,wykonane w term do 15.7.17 r.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 578 484.15 PLN

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
45231300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscowość: Struga w Gminie Stare Bogaczowice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zadanie będące przedmiotem niniejszego zam jest ETAPEM I inwestycji pn.„Budowa systemu oczyszczania
ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice” w ramach której wybudowana będzie kanal
sanit w systemie grawitacyjno–tłocznym, zapewniająca odprowadzenie ścieków powstających na terenie
miejscowości Struga, gm Stare Bogaczowice do istniejącej sieci kana sanit m.Wałbrzycha (rurociąg tłoczny
tranzytowy z miejscowości Struga do m.Wałbrzycha, w rejonie Al. Podwale).
Etap I realizowany jest w związku z zawartą przez Powiat Wałbrzyski umową na wykonanie rob drog
dla zadania pn.„Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3389D w Strudze stanowiącego łącznik dróg
wojewódzkich nr 375 i 376”. W związku z powyższym Wyk przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do
odbiorów technicznych częściowych kanal sanit w podziale na odcinki o dł co najmniej 400 m każdy, celem
umożliwienia realizacji rob drog wykonawcy wyłonionemu przez Powiat Wałbrzyski. Wyk przedstawi harm
robót, w którym co najmniej dwa odcinki stanowiące minimum 50 % zaawansowania rzeczowego robót, będą
wykonane w terminie do 15.7.2017 r.
Kolejne etapy inwestycji pn.„Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare
Bogaczowice” będą przedmiotem odrębnego/odrębnych postępowań.
Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje zakresem:
1) budowę sieci kan sanit w pasie drogi powiatowej Nr 3389 D (odcinek od studni SB21 do studni SA67 –
zgodnie z załącz mapowym) w miejscowości Struga wraz odcinkami sieci od kanałów głównych do granic
poszczególnych działek oraz miejsc umożliwiających w kolejnych etapach inwestycji kontynuację budowy
kanałów bocznych bez naruszania nawierzchni drogi oraz chodników. Budowa obejmuje kanały grawitacyjne
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wraz z uzbrojeniem – studniami kanalizacyjnymi, rurociągi tłoczne wraz z uzbrojeniem oraz armaturą, montaż
komory do jednej sieciowej przepompowni ścieków PB. wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni po robotach
związanych z bud kanal sanit zgodnie z Decyzjami Zarządu Powiatu w Wałbrzychu nr 15/2016 z dnia 27.4.2016
r., 34/2016 z dnia 3.11.2016 r., 3/2016 z dnia 14.1.2016 r.).
Zakres rzeczowy:
—kan sanit grawit z rur kamionkowych Dn200mm – około 1600,0m
—Przewierty kan sanit grawitacyjnej z rur PCW Dn200mm w rurze ochronnej stalowej Dz323,9mm około 50m
—Montaż kan tłocznej z rur PE SDR17 Dn110mm – około 220 m
—Horyzontalne przewierty sterowane Dn110mm – około 80 m
—Montaż komory tłoczni z polimerobetonu o średnicy Dw2500mm bez wyposażenia technologicznego tłoczni
ścieków.
Całość zadania należy wykonać na podstawie następującej dok projektowej:
—Projekt Bud „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga” zatwierdzony Decyzją Starosty
Wałbrzyskiego nr 325/2016 z dnia 23.6.2016 r.
—Projekt Bud „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych dróg wojewódzkich nr 375 oraz 376
w miejscowości Struga Gmina Stare Bogaczowice” zatwierdzony Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr ID-131/16 z dnia 20.6.2016 r.
—Projekt wykonawczy branża IS
—Projekt wykonawczy branża IE
—Przedmiar robót branża IS + IE
—Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
—Dokumentacja badań podłoża gruntowego
2. sporządzenie dok powykonawczej, uzyskanie podpisanego przez strony protokołu odbioru końcowego
wykonanych robót budowlanych (w tym protokołu końcowego odbioru robót drogowych), przygotowanie i
dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających w przyszłości, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, uzyskanie przez Zamawiającego dokumentu umożliwiającego przystąpienie do użytkowania nowo
wybudowanej kan sanitarnej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze
umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający określił wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
Prawo zamówień publicznych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 578 484.15 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

15/04/2017
S75
http://ted.europa.eu/TED

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

3 / 12

Dz.U./S S75
15/04/2017
144370-2017-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4 / 12

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Kryteria oceny ofert: Cena – 60 %; Okres gwarancji jakości – 20 %; Organizacja, kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie Kierownika budowy „KB” – 20 %
2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 100 000 PLN (słownie:
sto tysięcy złotych)
3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania.

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:
1 Zam. nie określa war w zakresie zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.
2 O udzielenie zam. publ. mogą się ubiegać Wyk, którzy nie podlegają wyklucz na podst art.24 ust. 1 pkt 12-23
oraz ust.5 pkt 1,2,4,8 Pzp;
3 Wyk. może w celu potwierdzenia spełniania warunków, dot. sytuacji finan i ekonom, jak również zdolności
techn lub zawod, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach techn lub zawod lub sytuacji finan lub ekonom innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4 Zam informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:Wyk.,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zam., że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dysp niezbędnych zasobów na potrzeby realiz zamówienia; Zam. oceni,
czy udostępniane Wyk przez inne podmioty zdolności techn lub zawod lub ich sytuacja finans lub ekonom,
pozwalają na wykazanie przez Wyk spełniania war udziału w postęp oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wyklucz, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy; w odniesieniu do war dot
wykształcenia, kwalifikacji zaw lub doświadcz, Wyk mogą polegać na zdolnościach innych podmi, jeśli podmi te
zrealizują rob bud lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5 Podmiot, o którym mowa w pkt 3,a który zobowiązał się do udostępnienia zasobów dot syt finans lub ekonom,
odpowiada solidarnie z Wyk za szkodę Zam o powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie nie ponosi winy.
6 Jeżeli zdolności techn lub zawodowe lub sytuacja ekonom lub finans podmiotu, o którym mowa w pkt 3, nie
potwierdzają spełnienia przez Wyk warunków udziału postęp lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zam żąda, aby Wyk w terminie określonym przez Zam:1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem
lub podmiotami lub 2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techn lub zawodowe lub sytuację finans lub ekonom, o których mowa w pkt 1.
7 Jeżeli Zam stwierdzi, w przypadku powierzenia wykonania przez Wyk części zamówienia podwyk, że wobec
danego podwyk zachodzą podstawy wykluczenia, Wyk obowiązany jest zastąpić tego podwyk lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwyk. Zasady zmiany podwyk w trakcie realizacji zamówienia
określa wzór umowy.
8 Do oferty każdy Wyk zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień skład ofert ośw stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wyk: nie podlega wyklucz z postęp w okolicznościach wskazanych w art.24 ust 1 pkt 12-23
oraz ust.5 pkt 1,2,4,8 ustawy Pzp oraz,że spełnia warunki udziału w postęp określone w zakr. syt ekonom lub
finans i zdolności techn lub zawodowych. W/W ośw Wyk. składa w formie w formie jednolitego europejskiego

15/04/2017
S75
http://ted.europa.eu/TED

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

4 / 12

Dz.U./S S75
15/04/2017
144370-2017-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5 / 12

dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europ wydanym na podst art.59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz
art.80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE „jednolity dokument” zał 4 do SIWZ.
9 Wyk, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykaza braku istnienia wobec nich podstaw
do wyklucz oraz spełniania,w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postęp składa
także jednolite dok dotyczące tych podmiotów.
10 Zam NIE żąda,aby Wyk, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwyk, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wyklucz z udziału w postęp, złożył jednolite dok w zakr podwyk. złożył
dok,o którym mowa w pkt 8 o ile nie są oni podmiotami, o których mowa w pkt 9
11 Zam przed udz zamówienia,wzywa Wyk, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktual na dzień złożenia ośw lub dok,potwierdzających okolicz z
pkt 9.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1 Zam uzna warunek za spełniony jeżeli Wyk wykaże, że jest ubezpieczony od odp cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 600 000
PLN*.
2 Wyk powinien posiadać środki finans lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 600 000 PLN*.* W
przypadku podania przez Wykonawców wartości w innych walutach niż PLN, Zam jako kurs przeliczeniowy
waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3 Zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dysp niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
jeżeli Wyk polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, aby udowodnić Zam, że realizując
zamówienie, Wyk będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 21 i 22 rozdz. XI
SIWZ.
4
5 Wyk który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
do wykl oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postęp składa
także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk, jednolity dokument składa każdy z wyk
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dok te potwierdzają speł war udziału w postęp oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wyk wykazuje spełnianie war udziału w postęp oraz brak podstaw
wykluczenia.
7 Wyk może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym
dokumencie złożonym w odrębnym postęp o udzi zam.
8 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odp przebiegu postępa o udzielenie zamówienia, Zam może na
każdym etapie postęp wezwać Wyk do złożenia wszystkich lub niektórych ośw lub dok potwierdzających, że nie
podlegają wykl oraz speł war udziału w postęp, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy uznania, że złożone
uprzednio ośw lub dok nie są już aktualnr, do złożenia aktualnych ośw ub dok.
9 W celu potwierdzenia spełn przez Wyk war udziału w postęp dot syt ekonom lub finans Zam (na wezwanie
Zam), żąda następujących dok ( przed udzieleniem zam): 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potw wysokość posiadanych środków finans lub zdolność kredytową Wyk,
wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) potwierdzających, że
Wyk jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakr prowadzonej działalności związanej z przed
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zam.
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10 W celu potw spełn przez Wyk warunków udziału w post dot zdolności techn lub zawodowej, Zam (na
wezwanie Zam), żąda następ dok: 1)Wykaz rob bud wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostat 5 lat
przed upływem terminu skł 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 rob te zostały wykon
z załączeniem dowodów określających czy te rob bud zostały wykon należycie, w szczególności informacji o
tym, czy rob zostały wykon należycie, w szczególności informacji o tym czy rob zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa bud i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, są referencje bądź inne dok wystawione
przez podmiot, na rzecz którego rob bud były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
chara wyk nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2)Wykazu osób, skierowanych przez
Wyk do realizacji zam pub, w szcz odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
rob bud, wraz z info na temat ich temat ich kwalifik zawod. uprawnień, doświ i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zam publ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysp
tymi osobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1 W celu potwierdzenia braku podstaw wyklucz Wyk z udziału w postęp Zam (na wezwanie Zam), żąda nast
dok: 1)aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gosp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wyklucz w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem ter składania wniosków ofert; 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter
składania ofert; 3) zaśw właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wyk nie zalega
z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mce przed upływem ter skład ofert, lub innego
dok potwierdzającego, że Wyk zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat
tych należności wraz z ewent odsetkami lub grzywnami, w szcz uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu; 4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dok potwierdzającego, że Wyk nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 mce
przed upływem term składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w post, lub innego dok
potwierdzającego, że Wyk 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;
5)oświadczenia Wyk o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania
się o zam a publ; 6)ośw wyk o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej dec
administr o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności; 7)ośw Wyk o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wyk może złożyć wraz z oświad dok bądź inf
potwierdzające, że powiązania z innym wyk nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postęp. (załącznik nr 7
do SIWZ).
2 Wyk w terminie 3 dni od dnia zamieszcz na str internetowej informacji, o której mowa w art 86 ust. 5 Pzp,
przekazuje Zam oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 Pzp (zał nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem ośw, Wyk może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wyk nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w post o udzielenie zam.
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3 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odp przebiegu postęp o udzielenie zamów, Zam może na każdym
etapie postę wezwać Wyk do złożenia wszystkich lub niektórych ośw lub dok potwierdzających, że nie
podlegają wykl oraz spełniają war udziału w postęp, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy uznania, że
złożone uprzednio oświ lub dok nie są już aktualne, do złożenia aktualnych ośw lub dok.
4. Wyk nie jest zobow do złożenia ośw lub dok potw brak podstaw do wykl z postęp i spełnienie war udziału w
postep, jeżeli Zam posiada ośw lub dok dot tego Wyk (i są one nadal aktualne) lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczeg rejestrów publ w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz.
352).
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1 Wyk: który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu skł ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego
działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył rob bub w zakresie, co najmniej jednej rob bud, polegającej na bud w technologii
wykopowej jaki i bezwykopowej sieci: – kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o minimalnej długości L = 1.000,00
mb. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wyk o udzielenie niniejszego zam, oceniana
będzie łącznie ich wiedza i dośw.
2 osób: Wyk musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zam, spełniające min war dot
kwalifikacji zaw i doś, umożliwiające realizację zam na odpowiednim poziomie jakości, odpowiednimi do
funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wyk wskaże osoby, które muszą być dostępne na etapie realizacji zam,
spełniającą następujące wymagania:
(1) Kierownik budowy – niniejsza osoba posiadać ma następ kwalifikacje: uprawnienia bud (*1) do kierowania
rob bud w specj instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz kanaliz, wydane na podstawie obecnie obowiąz
przepisów prawa (lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),w
ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu skł ofert pełnił funkcję kier bud, przy pracach związanych z bud
sieci i urządzeń kanal.
(2) Kierownik robót drogowych – uprawnienia bud (*1) do kierowania rob bud w specj drogowej bez ograniczeń,
wydane na podstawie obecnie obow przepisów prawa (lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów),w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił
funkcję kierownika rob, przy pracach związanych z bud, przebudową oraz odtworzeniem drogi; (3) Kierownik
robót elektrycznych – niniejsza osoba posiadać ma następujące kwalifikacje uprawnienia bud (*1) do kierowania
rob bud w specjalności inst w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr i elektroenerget, wydane na podstawie
obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów),w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję
kierownika robót elektr, przy pracach związanych z budową instalacji i urządzeń elektr.
Uwaga: ( * 1) ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień bud (w tym przynależności do określonego
samorządu zawodowego) na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7.7.1994 – Prawo budowlane
(Dz.U. 2016 poz. 290 – dalej „ustawa PB”), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia
bud, 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 kwalifik
zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22.12.2015 o zasadach uznawania kwal zaw
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65 – dalej „ustawa o uznawaniu
kwalifikacji”).
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4 Zam, w toku czynności oceny ofert, nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wyk (ocena spełn war
udziału w postep, braku podstaw do wykl), nie bada wszystkich wstępnych ośw Wyk składanych w szcz
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam, lecz dokonuje oceny ofert pod katem przesłanek
odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ po czym dopiero wyłącznie
w odniesieniu do Wyk,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej
pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej Wyk, tj. zbada jednolity dok, a następnie wezwie Wyk do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dok
wskazanych w wykazie rob i wykazie osób.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1 Jeżeli Wyk ma siedzibę lub miejsce zami poza teryt Rzeczypospolitej Pol, zamiast dok, tj. 1) formacji z
Krajowego Rejestru Karnego – składa (na wezwanie Zam), info z odp rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dok wydany przez właściwy organ sądowy lub adm w kraju, w którym Wyk ma
siedzibę lub miejsce zam lub miejsce zami ma osoba, której dot info albo dok; 2)akt odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospod.,zaś właściwego naczelnika urzędu
skarbowego i zaśw właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS – składa (na wezwanie
Zam), dok wystawione w kraju, w którym Wyk ma siedzibę lub miejsce zam, potwierdzające odpowiednio,
że: a)nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społ lub zdrowotne albo, że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczeg uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b)nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
2 Dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt 1) i ust.1 pkt 2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem ter skł ofert. Dok, o którym mowa w ust.1 pkt 2) lit. a, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 mce przed upływem tego terminu.
3 Jeżeli w kraju, w którym Wyk ma siedzibę lub miejsce zam lub miejsce zami ma osoba, której dokument dot,
nie wydaje się dok, o których mowa w ust. 14, zastępuje się je dok zawierającym odpowiednio oświadczenie
wyk, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm albo organem
samorządu zawodowego lub gosp właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zam Wyk lub miejsce zam tej
osoby. Przepis ust.1 stosuje się.
4 Wyk mający siedz na ter RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zam poza terytorium RP, której dot
dokument z KRK składa dokument, o którym mowa w ust. 1.1. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zami ma osoba,
której dok miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok, zastępuje się go dok zawierającym oświ tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, admin albo organem samorządu zawodowego lub gosp
właściwym ze względu na miejsce zam tej osoby, dok powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
5 W celu oceny, czy Wyk polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zam
pub oraz oceny, czy stosunek łączący Wyk z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zam żąda dok, które określają w szczególności: 1)zakres dostępnych Wyk zasobów innego podmiotu; 2)
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wyk, przy wykonywaniu zam pub; 3)zakres i okres
udziału innego podmiotu przy wykonyw zam pub; 4)czy podmiot, na zdolnościach którego Wyk polega w
odniesieniu do war udziału w postęp dot wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświ, zrealizuje rob bud
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
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6 Ośw dot Wyk i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wyk na zasadach określonych
w art. 22a Pzp oraz dot podwyk, składane są w oryginale.
7 Dok, o których mowa w rozp Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dok, jakich może żądać
Zam od Wyk w postęp o udz zam (Dz.U. 2016 poz. 1126), inne niż ośw,o których mowa w ust.4, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8 Poświadczenia za zgodność z oryg następuje w formie pisemnej, a poświadczenia dokonuje odpowiednio
Wyk, podmiot,na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wyk, wyk wspólnie ubiegający się o udz zam publ
albo podwyk w zakr dok które każdego z nich dot.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wym zatrudn przez wyk i podwyk na podst um o pracę osób wykonujących wskazane przez Zam czynności w
zakresie realizacji zam.
1.Zam, stos do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatr przez Wyk lub Podwyk na podst um o pracę osób
wykonujących następ czynności w zakr reali zam, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy zgodnie z
art.22§1 Kodeks pracy: a)Monterów sanit wykonujących montaż technologii; Zam wymaga, aby wskazane os
realizujące przedmiot zam, które wykonywać będą czynności fakt związane z przed opisane w siwz a zostały
zatrud na podst um o pracę, w wym czasu pracy min. 0,5 etatu dla każdej os osobno; b)Liczba zatrudnionych
osób ma wynosić min 5 os.
2. Termin i okres zatrud w/w osób przy realizacji zam nastąpi nie później niż przed datą podp umowy na reali
zam i powinno trwać do końca upływu ter realizacji.
3 W przyp rozw stosunku pracy przez os zatrudn do wykonywania czynności z pkt1.lub przez pracodawcę,przed
zak. tego okresu, wyk zatrudni na to miejsce, także na umowę o pracę.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zachodzi pilna potrzeba wyłonienia wyk rob kan na realiz zad pn.„Budowa systemu oczyszczania ścieków w
miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I” ze względu na zaistniałą okoliczność zakończenia
postę przetargowego przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu na realizację zad pn.„Modernizacja odcinka
drogi powiatowej nr 3389D w Strudze stanowiącego łącznik dróg wojewódzkich nr 375 i 376”. Starostwo
Powiatowe w Wałbrzychu skierowało do WZWiK pismo z dnia 29.3.2016, z informacją o terminie rozpoczęcia
rob drogowych,które przypada na dzień 15.7.2017 jak również wskazuje termin w którym WZWiK ma zakończyć
prace kana, tj. do dnia 30.8.2017. Powyższe jest szczególnie ważne,że pierwotnie postęp pn.„Budowa sys. ocz.
śc. w m. Struga w Gm Stare Bogaczowice – etap I” zostało zaplanowane przez WZWiK na II kwartał 2017 r.

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
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IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/04/2017
Czas lokalny: 09:00

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: 28/04/2017
Czas lokalny: 09:10
Miejsce:
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
Al. Wyzwolenia 39
Sekretariat, I piętro.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wyk są:
— w sprawach przedmiotu zamówienia – Agnieszka Bąbel, tel. 74 6488173, fax 74 6665960, e-mail
babel@wzwik.pl lub sekretariat@wzwik.pl
— w sprawach procedury przetargowej – Kamila Gądek, tel. 74 6488170, fax 74 6665960, e-mail
gadek@wzwik.pl lub sekretariat@wzwik.pl
2 ofertę należy sporządzić w 1 egz i umieścić w zamkniętym opak (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie
jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opak winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy zaadresowane następująco: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, al. Wyzwolenia 39,
58-300 Wałbrzych, oraz opisane: „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie
Stare Bogaczowice – etap I” Nr PZ/RZP/PN/05/2017/IZ
2. Zawartość oferty: 1)ofertę stanowią wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz kosztorys ofertowy
uproszczony; 2)aktualne na dzień skł oferty ośw w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
Informacje zawarte w ośw stanowią wstępne potwierdzenie, że Wyk nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postęp; 3) zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby real zam, jeżeli Wyk polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, aby udowodnić Zam, że
realizując zamówienie, Wyk będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie zgodnie z zał
nr 8;
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3 pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wyk wspólnie ubiegających się o udz zam, ewentualnie
umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wyk w postęp albo do reprezentowania w postęp i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
4 dok, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lup kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą.
5 Wyk może zwrócić się do Zam o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ na
adres: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych
6 Zam dopuszcza przekazywanie pytań również drogą elektroniczną na adres: sekretariat@wzwik.pl
gadek@wzwik.pl babel@wzwik.pl
7 Zam jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem ter
skład ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zam nie później niż do końca
dnia, w którym połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8 Wyk zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu
podpisania umowy. Wartość zabezpieczenia wynosi 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zabezp
należyt wyk umowy może być wniesione w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 Pzp.
9 Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
10 Wyk samodzielnie lub na wniosek Zamaw może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zam może
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,zwrócić się do Wyk o wyrażenie zgody
na przedłużenie terminu,o którym mowa a pkt 3 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu zw ofertą ulegnie
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
12 Przedłużenie okresu zw ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania
ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu zw ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wyk, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
13 Otwarcie ofert jest jawne.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Określone zostały w art. 182 Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a

15/04/2017
S75
http://ted.europa.eu/TED

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

11 / 12

Dz.U./S S75
15/04/2017
144370-2017-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

12 / 12

Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2017
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