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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213250-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
2020/S 089-213250

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
Adres pocztowy: al. Wyzwolenia 39
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL517
Kod pocztowy: 58-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tymoteusz Gajek
E-mail: gajek@wzwik.pl 
Tel.:  +48 746488127
Faks:  +48 746665960
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wzwik.pl
Adres profilu nabywcy: http://wzwik.walbrzych.sisco.info/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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 drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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 III

II.1.2) Główny kod CPV
45232440

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:gajek@wzwik.pl
www.wzwik.pl
http://wzwik.walbrzych.sisco.info/
http://wzwik.walbrzych.sisco.info/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – etap III.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Struga, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji
tłocznej na potrzeby miejscowości Struga gmina Stare Bogaczowice wraz z wykonaniem dokumentacji
powykonawczej. Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie we właściwym organie w imieniu
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie sieci. Zadanie jest trzecim etapem inwestycji pn. „Budowa
systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice”, w ramach, której
wybudowana będzie kanalizacja sanitarna w systemie tłocznym, zapewniająca odprowadzenie ścieków
powstających na terenie miejscowości Struga, gmina Stare Bogaczowice do istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej miasta Wałbrzycha (rurociąg tłoczny tranzytowy w miejscowości Struga do miasta Wałbrzycha, w
rejonie al. Podwale). Zadanie jest kontynuacją wcześniej wykonanych etapów inwestycji i obejmuje zakresem
(zgodnie z załącznikiem mapowym 1 i 2) budowę części kanału tłocznego do studni Sistn na kanale istniejącym
w alei Podwale, objętej pozwoleniem na budowę Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 593/2016 z 29.6.2016 oraz
nr 1127/2019 z 17.9.2019.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa (załącznik nr 9 do SIWZ).
Uwaga: Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy sporządzi i przekaże
Zamawiającemu do akceptacji zaopiniowany przez przedstawiciela Zamawiającego szczegółowy harmonogram
z przewidywanymi robotami wraz z wyceną poszczególnych elementów i terminami wykonania robót (w terminie
3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy). Wyliczone ceny poszczególnych elementów, jak również
cena całkowita w harmonogramie musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie przetargowej.
Pozostałe wymogi w zakresie opisu zamówienia określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
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
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program operacyjny Infrastruktura i środowisko w ramach dofinansowania projektu pn. „Porządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – etap II", działanie
2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu” nr POIS.02.03.00-00-0040/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura
odwrócona”. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN. Wadium
wnosi się przed upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający
dodatkowo przewiduje unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.
5 pkt 1–2 i pkt 4 Ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843,
wraz z późniejszymi zmianami). Niepodleganie wykluczeniu dotyczy również wspólników konsorcjum oraz
innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca. Wymogi dotyczące dokumentów podmiotów
zagranicznych oraz pozostałe wymogi określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
— zrealizował (zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną robotę budowlaną polegającą na
budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości nie mniejszej niż 500 mb,
— dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnymi do wykonania
przedmiotowego zamówienia oraz odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone, tj.: minimum
jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 2-letnie
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót (w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
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(minimum jedna budowa lub przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości nie mniejszej niż
500 mb). Doświadczenie należy wykazać poprzez wykazanie robót, w których podana osoba pełniła funkcję
kierownika budowy lub kierownika robót w swojej specjalności jw. wraz z podaniem w szczególności: nazw
podmiotów na rzecz, których wykonano zamówienia oraz przedmiotu zamówienia oraz daty wykonania. Na
potwierdzenie powyższych warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia:
1) wykazu robót budowlanych (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz
2) wykazu osób (załącznik nr 10 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Pozostałe
wymogi w tym zakresie określono szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz art.
24 ust. 5 pkt 1–2 i pkt 4 Ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.
poz. 1843, wraz z późniejszymi zmianami) oraz spełniają warunki określone w sekcji III ogłoszenia oraz
w rozdz. V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niepodleganie wykluczeniu dotyczy również
wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca. Wymogi
dotyczące dokumentów podmiotów zagranicznych oraz pozostałe wymogi określono w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pozostałe szczegóły w zakresie wadium określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Rozliczanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy będzie się odbywało jedną fakturą częściową
za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy
zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą końcową.
2. Pozostałe szczegóły w zakresie warunków określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne),
Zamawiający nakłada następujące obowiązki, tj.:
1) warunki udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców;
2) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu w zakresie wymaganym
przez Zamawiającego zgodnie z SIWZ;
3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie;
4) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika:
a) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub
b) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego;
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5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako
reprezentant pozostałych;
6) pozostałe szczegóły określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny
podanej w formularzu ofertowym. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadkach opisanych we
wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówienia, o którym
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do 25 %
wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie:
1) branży sanitarnej (rurociągi tłoczne);
2) branży drogowej.

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

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 12:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 15/08/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
al. Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu, POLSKA, I piętro (sala konferencyjna).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Z uwagi na przyjęte przez Zamawiającego środki zapobiegające zakażeniu wirusem SARS-CoV-2,
Wykonawcy nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
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2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym transmisji „na żywo”
z sesji otwarcia (serwis YouTube).
3. Pozostałe szczegóły określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Nie dotyczy
Miejscowość: Nie dotyczy
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2020

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

