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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356935-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Żukowo: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2018/S 155-356935

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

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

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44
Żukowo
83-330
Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Redzimska
E-mail: k.redzimska@skzukowo.pl 
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: http://skzukowo.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.skzukowo.pl
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:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chwaszczyno w ramach
projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Pr...
Numer referencyjny: ZP/12/R/18

II.1.2) Główny kod CPV
45231300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jst budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz rozbudowa sieci
wodociągowej z przyłączem dla rejonu ulic: Jana Pawła II, Asnyka, Leśmiana, Żeromskiego i Staffa w
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miejscowości Chwaszczyno na terenie Gminy Żukowo. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w rozdziale
III SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 906 845.57 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
45232440
45232423
45111200
45233223
45233142
45111240

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscowość na terenie gminy Żukowo: Chwaszczyno

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
• budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 i DN 250 – ok 1593 mb wraz z przykanalikami do granic
działek – ok 401 mb;
• przyłącza grawitacyjne należy wykonać do granicy działek i zaślepić korkiem PCV;
• budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej przepompowni – ok 258 mb z włączeniem do kolektora tłocznego
PVC225;
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej - ok 119 mb oraz budowa przydomowych przepompowni ścieków –
6 kpl.;
• budowę przepompowni ścieków przy ul. Żeromskiego/Brzechwy wraz z zagospodarowaniem terenu, siecią i
przyłączem wodociągowym oraz wewnętrzna linią zasilającą;
• utwardzenie nawierzchni w ul. Żeromskiego.
2. Opis przepompowni ścieków przy ul. Żeromskiego/Brzechwy:
• zagospodarowanie terenu przepompowni zgodnie z projektem;
• wydzielenie geodezyjne z nadaniem nowego numeru działki. Wykup wydzielonej działki pozostaje po stronie
zamawiającego;
• wszystkie elementy przepompowni i komory zasuw ze stali nierdzewnej opisane w dokumentacji projektowej
należy wykonać z gat.316 AISI. / PN 0H17N12M2 / EN 1.4401;
3. Włazy studni - należy stosować klasy D400 z logo SK ŻUKOWO zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.
4. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w rozdziale III SIWZ.

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
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2019
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.02.03.00-00-0088/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
a) cena oferty brutto (C) – 80 %,
b) okres gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały oraz zainstalowane urządzenia (G) – 20 %.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży sprawozdanie finansowe lub jego część – bilans i rachunek zysków
i strat za ostatni okres rozliczeniowy, zamknięty przed złożeniem oferty, z którego będzie wynikało, że
wykonawca:
– posiada płynność finansową mierzoną wskaźnikiem: Aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące > 0,8,
– nie posiada zadłużenia przeterminowanego: Zobowiązania ogółem/aktywa ogółem > 65 %,
– prowadzi rentowną działalność mierzoną wskaźnikiem: Zysk ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży > 0.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia powyższego dokumentu, w przypadku gdy sporządzenie
sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości,
również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających powyższe
wskaźniki za wskazany okres rozliczeniowy.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) będzie dysponował osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą:
– uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polski na
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podstawie przepisów ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65 ze zm.) posiadającą aktualny wpis na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego;
– co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika
robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy lub
kierownika robót;
b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze do roboty stanowiącej przedmiot
zamówienia. Należy przez to rozumieć:
Jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o
średnicy min. 200 mm i długości nie mniejszej niż 600 mb, w tym budowę o wartości co najmniej 1 000 000,00
PLN brutto.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w
wysokości: 20 000,00 PLN
2. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawierają się w rozdziale IX SIWZ.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym
postępowaniu,zobowiązany będzie do wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia zawierają się w rozdziale XVI SIWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza zmiany umowy, szczegółowo określone w §
27wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

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
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 128-292658

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/09/2018
Czas lokalny: 08:45

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: 17/09/2018
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o., ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt
12do23 oraz ust. 5 pkt 1), 4) i 8) ustawy Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym
mowa wart. 24 ust.1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której
mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.
W postępowaniu wykonawca składa: formularz oferty, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ,
potwierdzenie przesłania dokumentu JEDZ na skrzynkę e-mail zamawiającego (dokument zalecany do
załączenia) kopię potwierdzenia wniesienia wadium w formie pieniężnej, (dokument zalecany do załączenia).
Wykaz oświadczeń i dokumentów, które na wezwanie zamawiającego musi złożyć wykonawca:
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, których opis sposobu oceny spełniania został
określony w dziale V pkt 1 SIWZ, należy złożyć:
a) wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (załącznik nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem
dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czy dowodami są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane,a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-
oświadczenie wykonawcy; b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia(załącznik nr5
do SIWZ); c) sprawozdanie finansowe lub jego część – bilans i rachunek zysków i strat; d)zobowiązanie
podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający wymaga
następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292658-2018:TEXT:PL:HTML
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b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) 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 wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
e) 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 (załącznik nr 2 do SIWZ);
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 2 do SIWZ); g) 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) (załącznik nr 2 do SIWZ)
Szczegółowe informacje o dokumentach zawiera rozdział VII SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/08/2018


