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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198432-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Czechowice-Dziedzice: Roboty budowlane
2018/S 088-198432
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2
Czechowice-Dziedzice
43-502
Polska
Tel.: +48 322154340
E-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pim.czechowice-dziedzice.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach–Dziedzicach Sp. z o.o.
Legionów 85
Czechowice-Dziedzice
43-502
Polska
Tel.: +48 322153717
E-mail: projekt@pwik.czechowice-dziedzice.pl
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwik.czechowice-dziedzice.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Czechowice-Dziedzice
pl. Jana Pawła II 1
Czechowice-Dziedzice
43-502
Polska
Tel.: +48 322147110
E-mail: zp@um.czechowice-dziedzice.pl
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.czechowice-dziedzice.pl

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
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W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.pim.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/15280368
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

Nazwa:
Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic
- Południe
Numer referencyjny: 13/POIS/JRP/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz
modernizacja istniejących, ale wadliwie funkcjonujących odcinków sieci wodociągowej poprzez budowę
nowych odcinków sieci wodociągowej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice w ramach Projektu
„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”, Kontrakt IV: Budowa
kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe, a
także wykonanie modernizacji nawierzchni dróg, na odcinkach w których nie jest planowane prowadzenie
sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej, wykonanie podbudów pod nawierzchnie oraz oporników drogowych.
Zamawiającym dla zakresu zadań kanalizacyjnych jest PIM Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, dla
zakresu zadań wodociągowych jest PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o. a dla zakresu drogowego
jest Gmina Czechowice-Dziedzice.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
„Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe
(podzadanie 1, 22)”
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45230000
45231300
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45232000
71221000
71320000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Czechowice-Dziedzice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 1, orientacyjnie, polega na:
Zaprojektowaniu i wykonaniu sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na całym obszarze objętym Koncepcją
- zgodnie z załącznikiem zawartym w Tomie III SIWZ. W skład modernizowanej sieci wodociągowej będą
wchodziły przewody sieci wodociągowej oraz niezbędne odcinki przewodów wynikające z konieczności
przełączenia istniejących przyłączy na obszarze objętym Koncepcją i zapewnienia dostawy wody do
istniejących odbiorców wraz z niezbędną armaturą wodociągową oraz urządzeniami wodociągowymi (np.
zasuwami, hydrantami, zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi itp.). Dodatkowo zakres obejmuje
zaprojektowanie oraz wykonanie komory pomiarowej wraz z wyposażeniem (1 sztuka) oraz komór pomiarowych
bez wyposażenia (5 sztuk). Szacowana w oparciu o przedstawioną Koncepcję długość przewodów
wodociągowych z rur PE SDR 11 fi 40–315 mm wynosi ok. 10,5 km (zgodnie z PFU pkt. 1.1.2. oraz 1.4.5) wraz
z odtworzeniem nawierzchni.
W zakres sieci kanalizacyjnej będą wchodziły przewody sieci grawitacyjnej i tłocznej o szacowanej długości (w
oparciu o Koncepcję) około 23,3 km wraz z 8 szt. przepompowni ścieków (zgodnie z PFU pkt. 1.1.1 oraz 1.4.3)
wraz z odtworzeniem nawierzchni.
W zakres modernizacji dróg będących w zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice będzie wchodziło około 1 010
2

m dróg.
Pełen i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ (IDW, PFU, Projekt Umowy) dostępnej
na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3)
ustawy Pzp.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 37
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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0250/16-00
II.2.14)

Informacje dodatkowe
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją
wykonywaną na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
„Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe
(podzadanie 2, 23)”
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45230000
45231300
45232000
71221000
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Czechowice-Dziedzice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 2, orientacyjnie, polega na:
Zaprojektowaniu i wykonaniu sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na całym obszarze objętym Koncepcją
- zgodnie z załącznikiem zawartym w Tomie III SIWZ. W skład modernizowanej sieci wodociągowej będą
wchodziły przewody sieci wodociągowej oraz niezbędne odcinki przewodów wynikające z konieczności
przełączenia istniejących przyłączy na obszarze objętym Koncepcją i zapewnienia dostawy wody do
istniejących odbiorców wraz z niezbędną armaturą wodociągową oraz urządzeniami wodociągowymi (np.
zasuwami, hydrantami, zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi itp.). Dodatkowo zakres obejmuje
zaprojektowanie komór pomiarowych bez wyposażenia (3 sztuki). Szacowana w oparciu o przedstawioną
Koncepcję długość przewodów wodociągowych z rur PE SDR 11 fi 40 – 225 mm wynosi ok. 3,7 km (zgodnie z
PFU pkt. 1.1.2. oraz 1.4.5) wraz z odtworzeniem nawierzchni.
W zakres sieci kanalizacyjnej będą wchodziły przewody sieci grawitacyjnej i tłocznej o szacowanej długości (w
oparciu o Koncepcję) około 10,4 km wraz z 5 szt. przepompowni ścieków (zgodnie z PFU pkt 1.1.1 oraz 1.4.3)
wraz z odtworzeniem nawierzchni. W zakres modernizacji dróg będących w zarządzie Gminy Czechowice2

Dziedzice będzie wchodziło około 354 m dróg.
Pełen i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ (IDW, PFU, Projekt Umowy) dostępnej
na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3)
ustawy Pzp.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
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Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 37
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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0250/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją
wykonywaną na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
„Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe
(podzadanie 3, 4, 5, 8, 9, 24, 25, 27, 28)”
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45230000
45231300
45232000
71221000
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Czechowice-Dziedzice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 3, orientacyjnie, polega na:
Zaprojektowaniu i wykonaniu sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na całym obszarze objętym Koncepcją
- zgodnie z załącznikiem zawartym w Tomie III SIWZ. W skład modernizowanej sieci wodociągowej będą
wchodziły przewody sieci wodociągowej oraz niezbędne odcinki przewodów wynikające z konieczności
przełączenia istniejących przyłączy na obszarze objętym Koncepcją i zapewnienia dostawy wody do
istniejących odbiorców wraz z niezbędną armaturą wodociągową oraz urządzeniami wodociągowymi (np.
zasuwami, hydrantami, zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi itp.). Dodatkowo zakres obejmuje
zaprojektowanie oraz wykonanie komory pomiarowej wraz z wyposażeniem (1 sztuka) oraz komory pomiarowej
bez wyposażenia (1 sztuka). Szacowana w oparciu o przedstawioną Koncepcję długość przewodów
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wodociągowych z rur PE SDR 11 fi 40–225 mm wynosi ok. 7,0 km (zgodnie z PFU pkt. 1.1.2. oraz 1.4.5) wraz z
odtworzeniem nawierzchni.
W zakres sieci kanalizacyjnej będą wchodziły przewody sieci grawitacyjnej i tłocznej Sieci kanalizacyjnej o
szacowanej długości (w oparciu o Koncepcję) około 13,9 km wraz z 8 szt. przepompowni ścieków (zgodnie
z PFU pkt. 1.1.1 oraz 1.4.3) wraz z odtworzeniem nawierzchni. W zakres modernizacji dróg będących w
2

zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice będzie wchodziło około 3 340 m dróg.
Pełen i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ (IDW, PFU, Projekt Umowy) dostępnej
na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3)
ustawy Pzp.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 37
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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0250/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją
wykonywaną na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

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. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 22 ust.1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt. 9.3. IDW.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp - z wyłączeniem przesłanek

08/05/2018
S88
http://ted.europa.eu/TED

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

6 / 17

Dz.U./S S88
08/05/2018
198432-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7 / 17

określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 Pzp w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt.
13 lit. d) Pzp. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp.
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;b)spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Dokumentu
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w wersji elektronicznej,
zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”. Wypełniając JEDZ należy się ograniczyć do ogólnego
oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji α w części IV i nie
wypełnia się żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia (zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 3.4.IDW) na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23) Pzp. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców, którzy złożyli ofertę (dotyczy również Wykonawców
występujących wspólnie) sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do IDW. Wraz ze
złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu składa także (wraz z ofertą) JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów oraz pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania Zamówienia.
8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składając JEDZ
zobowiązany jest wypełnić część II sekcja D oraz wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców jeżeli są znane.
9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia na wezwanie Zamawiającego, w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 10.7.2) ppkt 1-9)) IDW.
Z powodu ograniczonej liczby znaków dalsze informacje zawarte są w SIWZ dostępnej na stronie internetowej
Zamawiającego.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj. dla:
a) Części 1 - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 16 000 000,00
PLN;
b) Części 2 - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 6 000 000,00
PLN;
c) Części 3 - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 9 000 000,00
PLN.
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W przypadku składania ofert na dwie lub więcej części zamówienia wymagania w zakresie posiadania środków
finansowych lub zdolności kredytowej podlegają sumowaniu.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty
będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku
do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca
zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zgodnie z zasadami określonymi w pkt 17.2 ppkt 13)-15) IDW, zwanego dalej
„Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”. Wypełniając JEDZ należy się ograniczyć do ogólnego oświadczenia
dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji α w części IV i nie wypełnia się żadnej
z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w
celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1. wykażą wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dla:
Części 1
— jednej roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacji o długości min. 11,0 km
z co najmniej 1 szt. przepompowni oraz na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej o długości min. 5,0
km. (dopuszcza się zaprojektowanie i budowę każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień).
Wykonawca może potwierdzić spełnianie powyższego warunku w jednym zamówieniu polegającym na
zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacji o długości min. 11 km oraz na zaprojektowaniu i budowie sieci
wodociągowej o długości min. 5 km lub według schematu:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie,
przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacji o długości min. 11,0 km z co najmniej 1 szt.
przepompowni i sieci wodociągowej o długości min. 5,0 km. Dopuszcza się wykonanie każdej z sieci w ramach
odrębnych zamówień oraz
2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przez
Zamawiającego dokumentacji projektowo–kosztorysowej (obejmującej co najmniej projekty budowlane i
wykonawcze) w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacji o długości
min. 11,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni i sieci wodociągowej o długości min. 5,0 km. Dopuszcza się
projektowanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień.
Części 2
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— jednej roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacji o długości min. 5,0 km z
co najmniej 1 szt. przepompowni oraz na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej o długości min. 1,5 km
(dopuszcza się zaprojektowanie i budowę każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień).
Wykonawca może potwierdzić spełnianie powyższego warunku w jednym zamówieniu polegającym na
zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacji o długości min. 5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni oraz na
zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej o długości min. 1,5 km lub według schematu:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie,
przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacji o długości min. 5,0 km z co najmniej 1 szt.
przepompowni i sieci wodociągowej o długości min. 1,5 km. Dopuszcza się wykonanie każdej z sieci w ramach
odrębnych zamówień oraz
2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego
dokumentacji projektowo–kosztorysowej (obejmującej co najmniej projekty budowlane i wykonawcze) w
zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacji o długości min. 5,0 km
z co najmniej 1 szt. przepompowni i sieci wodociągowej o długości min. 1,5 km. Dopuszcza się projektowanie
każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje zawarte są w SIWZ dostępnej na stronie
internetowej Zamawiającego.
Część 3
— jednej roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji
lubremoncie sieci kanalizacji o długości min. 6,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni oraz na zaprojektowaniu
i budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci wodociągowej o długości min. 3,0
km(dopuszcza się zaprojektowanie i budowę każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień).
Wykonawca może potwierdzić spełnianie powyższego warunku w jednym zamówieniu polegającym
nazaprojektowaniu i budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacji o
długościmin.6,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni oraz na zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie,
modernizacji lubremoncie sieci wodociągowej o długości minimum 3,0 km lub według schematu:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalnościjest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie,
rozbudowie,przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacji o długości min. 6,0 km z co najmniej 1
szt.przepompowni i sieci wodociągowej o długości min. 3,0 km. Dopuszcza się wykonanie każdej z sieci w
ramachodrębnych zamówień oraz
2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest
krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przezZamawiającego
dokumentacji projektowo – kosztorysowej (obejmującej co najmniej projekty budowlane iwykonawcze) w
zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacji o długościmin. 6,0 km z co
najmniej 1 szt. przepompowni i sieci wodociągowej o długości min. 3,0 km. Dopuszcza sięprojektowanie każdej
z sieci w ramach odrębnych zamówień.
Uwaga:
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji i równego traktowania Wykonawców
wykazującychdoświadczenie w projektowaniu w ramach systemu „zaprojektuj” i Wykonawców wykazujących
doświadczeniew projektowaniu w ramach systemu „zaprojektuj i wybuduj”, Zamawiający, zgodnie z § 2
ust. 5 rozporządzeniaMinistra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający odwykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), wprowadził
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możliwośćwykazywania usług projektowych wykonanych w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata, tj. w okresie
ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie.
2. W zakresie każdej części dysponują lub będą dysponować osobami skierowanymi przez wykonawcę
dorealizacji zamówienia publicznego, posiadającymi następujące kwalifikacje:
1) Kierownik Budowy:uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowychi kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie
wcześniejobowiązujących przepisów prawa, co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku
kierownikabudowy, w tym przy zrealizowaniu co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego
nabudowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacji o długości co najmniej
5,0 km zco najmniej 1 szt. przepompowni oraz przy zrealizowaniu co najmniej jednego przedsięwzięcia
inwestycyjnegopolegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci
wodociągowej o długościco najmniej 1,5 km (Zamawiający dopuszcza w ramach jednego przedsięwzięcia
inwestycyjnego doświadczeniew obu sieciach).
2) Kierownik Robót Sieciowych:uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
wspecjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na
podstawiewcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na
stanowiskukierownika budowy lub kierownika robót w robotach budowlanych polegających na budowie
kanalizacji lub sieciwodociągowej.
3) Kierownik Robót Elektrycznych: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie
z art. 12, art.12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.
1118 zpóźn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniejobowiązujących przepisów, co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika
budowy lubkierownika robót w robotach elektrycznych;
4) Kierownik Robót Drogowych: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
drogowejbez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniejobowiązujących przepisów prawa, co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku
kierownikabudowy lub kierownika robót w robotach drogowych.
5) Główny Projektant:uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w
specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowychi kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane
na podstawiewcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na
stanowiskuprojektanta zgodnie z posiadanymi uprawnieniami określonymi powyżej, w tym doświadczenie
przyzaprojektowaniu budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacji o
długościminimum 5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni i sieci wodociągowej o długości minimum 1,5
km.Dopuszcza się zaprojektowanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień.
6) Projektant w specjalności elektrycznej: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta
wspecjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
zgodnie zart. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr
156, poz.1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawiewcześniej obowiązujących przepisów., co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku
projektanta wspecjalności elektrycznej.
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7) Projektant w specjalności drogowej: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta
wspecjalności drogowej lub uprawnienia równoważne do powyższych w zakresie odpowiadającym
przedmiotowizamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 3letniedoświadczenie w pracy na stanowisku projektanta w specjalności drogowej.
Zamawiający nie dopuszcza wskazywanie na dwa lub więcej stanowiska tej samej
osoby.Zamawiającydopuszcza w przypadku składania ofert na dwie lub trzy części zamówienia by Wykonawcy
wskazywali te sameosoby. Szczegółowe informacje zawarte są w pkt 9.7 IDW.
Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania
ofert.Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą Prawo budowlane oraz
RozporządzeniemMinistra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznychw budownictwie. Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelompaństw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12a orazinnych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach
uznawaniakwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca
zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zgodnie z zasadami określonymi w pkt 17.2 ppkt 13)-15) IDW, zwanego dalej
„Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”. Wypełniając JEDZ należy się ograniczyć do ogólnego oświadczenia
dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji α w części IV i nie wypełnia się żadnej
z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w
celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 do IDW);
2) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 do IDW);
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
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informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzone zgodnie ze wzorami zawartymi w Załącznikach nr 4,
4a, 4b do IDW).
W przypadku złożenia ofert na dwie lub trzy części Wykonawca może wykazać się odrębnymi zamówieniami
spełniającymi warunki doświadczenia dla każdej części ale Zamawiający dopuszcza też taką sytuację, że
Wykonawca ubiegający się o:
a) wszystkie trzy części może wykazać się spełnianiem warunku doświadczenia w zakresie Części 1;
b) ubiegający się o Część 1 i 2 lub Część 1 i 3 może wykazać się spełnianiem warunku doświadczenia w
zakresie Części 1;
c) ubiegający się o Część 2 i 3 może wykazać się spełnianiem warunku doświadczenia w zakresie Części 3.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiastdokumentów wymienionych w pkt. 10.7.2) IDW:
1) pkt 1)) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
innyrównoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 - z wyłączeniem przesłanek
określonych w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 Pzp w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt.
13 lit. d) Pzp - orazust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;
2) pkt 2–4)) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lubmiejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 10.8 ust. 1 i ust. 2 lit. b IDW, powinny być wystawione nie wcześniej
niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 10.8 ust. 2 lit. a
IDW,powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
maosoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.8 IDW,
zastępujesię je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lubgospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejscezamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 10.9 stosuje się.
4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejscezamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w
pkt. 10.7. ust.2) ppkt 1) IDW, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, innyrównoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albodokument, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 - z wyłączeniem przesłanek
określonych wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 Pzp w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1
pkt. 13 lit. d) Pzp- oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miałdotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
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oświadczenie tejosoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorząduzawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Przepis pkt. 10.9zdanie pierwsze stosuje się.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może
zwrócićsię do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
oudzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Szczegółowe informacje zawarte są w pkt 12
IDW.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje zawarte są w SIWZ dostępnej na stronie
internetowej Zamawiającego.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia,Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
roboty budowlane lubusługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowepozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czynie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 UstawyPzp (z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 ustawy Pzp w
zakresieprzestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) ustawy Pzp).
W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że
JEDZnależy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczeniapodmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał
składane naformularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym
podpisemelektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa
w treści art.22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na
podstawie art.25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.
Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie
stanowibowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
JEDZ należy przesłać na adres email: jrp@pim.czechowice-dziedzice.pl
Szczegółowe zasady dotyczące składania JEDZ w formie elektronicznej zawarte są w pkt 17.2. ppkt
13)-15)IDW.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium na zasadach określonych w art. 45 i 46
Pzp oraz zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w pkt 14 IDW. Wysokość wadium:
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a) dla Części 1 – 630 000,00 PLN (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy PLN);
b) dla Części 2 – 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN);
c) dla Części 3 – 370 000,00 PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy PLN).
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia, w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie przez Wykonawcę.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone będzie na każdego Zamawiającego oddzielnie w
kwotach zgodnych z zapisami wynikającymi § 17 Umowy - Tom II SIWZ.
4. Szczegółowe zasady dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w pkt 15
IDW.
III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie
dokonywane będą w PLN.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Tomie II SIWZ Projekcie Umowy.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo należy załączyć do Oferty.
3. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika i winna prawnie wiązać wszystkich
Partnerów.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, zobowiązani są zawrzeć
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć ją Zamawiającemu.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje zawarte są w pkt 13 IDW.
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
możepodlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp,natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 9 IDW.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa
każdyz Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunkówudziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz
brak podstawdo wykluczenia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależnościlub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 10.3 IDW, składa każdy
zWykonawców.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Zgodnie z art. 139 i 140 Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej.
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2. Zamawiający zawrze Umowę na realizację niniejszego zamówienia, w terminie nie krótszym niż 10 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
3. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy oraz informacje dotyczące kwestii formalnych zawarcia umowy zawarte
są w pkt 35 IDW.
4. Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego są dokonywane na zasadach i w trybie wskazanych w
Tomie II SIWZ - Projekcie Umowy.
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 20/06/2018
Czas lokalny: 10:00

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: 20/06/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul. Szarych
Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice - Sala Konferencyjna nr 6, pierwsze piętro.

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:
cd. z Sekcji III.1.1)
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 Pzp w zakresie przestępstwa
określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Pzp - oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
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w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 Pzp;
8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;
9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp zostały określone w Tomie II SIWZ – Projekcie Umowy.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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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 zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane art. 179 i następnych ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, jednocześnie
przekazując kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania w taki sposób
aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania
przedstawione są w art.180-190 ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/05/2018
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