
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie: Przebudowa sieci

kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków przyznanych na podstawie Umowy o dofinansowanie nr

POIS.02.03.00-00-0174/16-00 Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” nr

POIS.02.03.00-00-0174/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś

priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w

Jarocinie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

Ogłoszenie nr 561165-N-2017 z dnia 2017-07-31 r.
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przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w

Jarocinie, krajowy numer identyfikacyjny 25073720900000, ul. Cielcza, ul. Gajówka 1 , 63200 

Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 7473487, 7477318, , e-mail

tomasz.olszak@pwikjarocin.pl, , faks 627 473 480.

Adres strony internetowej (URL): www.pwikjarocin.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
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pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.pwikjarocin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),

osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, 63-200 Jarocin, Cielcza, ul.

Gajówka 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sieci kanalizacyjnej

przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie

Numer referencyjny: POIS/P/3/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
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innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa sieci

kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie” polegającego na przebudowie sieci

kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Estkowskiego do ul. Poznańskiej w Jarocinie - pomiędzy

studniami S1-S5 o średnicy dn 500 mm i długości ok. 165,53 mb, budowie odcinka w celu spięcia

kanału w ul. Poznańskiej z kolektorem dn 1000 mm - kolektor od studni S6 do komory S9 o średnicy

dn 500 mm i dł. ok. 124,83 mb, renowacji kanału w ul. Poznańskiej wraz z odcinkami bocznymi (na

odcinku od wiaduktu kolejowego do oczyszczalni ścieków w Cielczy) - kolektor pomiędzy studnią

S10-S13 o średnicy dn 200 mm i długości ok. 74,37 mb; studnią S14-S17 o średnicy dn 200 mm i

długości ok. 64,84 mb, studnią S17-S18 o średnicy dn 250 mm i długości ok. 16,12 mb studnią S18-47

o średnicy dn 750 mm i długości ok. 1 813,83 mb; studnią S21-S21.6 o średnicy dn 200 mm i długości

ok. 87,08 mb. (UWAGA: Odcinek od studni S47-S55 o średnicy dn 800 mm i długości ok. 374,10 mb

(zgodnie z projektem) został przebudowany w roku 2011 z uwagi na wystąpienie awarii i w związku z

tym odcinek ten nie znajduje się w zakresie rzeczowym Projektu.), przebudowie odcinków bocznych o

średnicy dn 150 mm i długości ok. 57,68 mb, dn 200 mm i długości ok. 54,63 mb; dn 32 mm i

długości ok. 14,34 mb. UWAGA: Pragniemy wyjaśnić, że pod pojęciem „odcinki boczne” definiujemy

odcinki przewodów od sieci do granicy działek prywatnych właścicieli. Zakres prac do realizacji przez

Wykonawcę: a) wykonanie przedmiotu zamówienia b) opracowanie i uzyskanie stosownych

zatwierdzeń niezbędnych projektów do realizacji robót a w szczególności: projekty organizacji ruchu,

pozwolenie na zajęcie pasa drogowego c) zaktualizowanie decyzji, uzgodnień d) przeprowadzenie

hydrodynamicznego czyszczenia kanału przy zastosowaniu wozu ciśnieniowego o ciśnieniu 200 bar i

wydatku 300l/min i różnych typach głowic e) przeprowadzenie inspekcji TV, aby określić stan

techniczny przewodu i wykryć ewentualne przeszkody w postaci pęknięć, korzeni i większych

osadów. W trakcie jej trwania należy również domierzyć miejsca włączeń przyłączy kanalizacyjnych.

f) w przypadku braku możliwości przeprowadzenia renowacji metodą bezwykopową odcinków

wskazanych w dokumentacji projektowej, z uzasadnionych przyczyn technicznych – za zgodą

Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego – dopuszcza się zastosowanie innych metod. W w/w sytuacji na

Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania projektu zamiennego wraz z uzyskaniem ostatecznej

zamiennej decyzji pozwolenia na budowę. g) zapewnienie ciągłości odbioru ścieków ze wszystkich

posesji przylegających do placu budowy oraz zapewnienie ciągłości przepływu ścieków na

przebudowywanych odcinkach kanalizacji – kolektor, który będzie podlegał przebudowie i renowacji

doprowadza do oczyszczalni ścieków ścieki z terenów zachodniej i południowo-zachodniej części

gminy Jarocin oraz skanalizowanej części gminy Jaraczewo. h) ciągła informacja mieszkańców o

postępie prac, planowanych utrudnieniach w dostępie do nieruchomości i) odtworzenie dla dróg,
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chodników lub innej infrastruktury drogowej w zakresie pasa prowadzonych robót j) dostarczenie do

dokumentacji odbiorowej płyty CD z przebiegu inspekcji kanałów videokamerą wraz z raportem,

który będzie zawierał: spadek podłużny, poprawność połączeń, owalność, drożność k) pełna obsługa

geodezyjna zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentaryzacja powykonawcza) Pełny i

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i

PR. Podane w wyżej wymienionych dokumentach nazwy (znaki towarowe) mają charakter

przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym

Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy

rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych

parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry

określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub

pochodzeniem. 4.3. Kontrakt oparty będzie na ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 4.4. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia został zawarty w części III SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45232410-9

45111200-0

45233220-7

45000000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
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art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 8.1.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.

Warunki udzielenia takiego zamówienia zostały określone w Części II SIWZ – Wzór umowy

(Umowa).

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: 2.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi

dla zamówień o wartości wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 PZP. Przedmiot zamówienia wskazany w niniejszym SIWZ jest częścią większego zadania z

zakresu gospodarki ściekowej, którego szacowana wartość wymaga zamieszczenia ogłoszenia w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przedmiotowe zadanie rozpatrywane osobno nie

wymagałoby zamieszczania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby: a)

Wykonawca przedstawił część sprawozdania finansowego, 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 badanej części sprawozdania, a w przypadku
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wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów

określających obroty – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – za ten okres, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie

przez Wykonawcę obrotów, które nie mogą być mniejsze niż 9 mln. PLN rocznie. b) Wykonawca

wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 4 mln.

PLN. c) Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną, co

najmniej 4 mln. PLN

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 12.2.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga

się aby: 1) Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

wykonał: a) co najmniej 2 zadania, polegające na budowie, przebudowie sieci kanalizacyjnej z rur

kamionkowych o długości co najmniej 500 mb i średnicy 200-250 mm wraz z odtworzeniem

nawierzchni pasa na którym realizowane były prace instalacyjne, b) co najmniej 2 zadania,

polegające na modernizacji sieci kanalizacji ogólnospławnej o długości co najmniej 300 mb. Jako

wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia

(dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru

robót, lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się

Świadectwa Przejęcia i protokołu odbioru). 2) Wykonawca wykazał, że zatrudniał średniorocznie w

ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie personel w ilości co najmniej 10 osób oraz kadrę

kierowniczą, w ilości co najmniej 1 osoby. 3) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie

dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: a)

Przedstawiciel Wykonawcy, min. 1 osoba która pełniła funkcje Przedstawiciela Wykonawcy na

min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min. 4 mln. zł. Wskazana osoba nie może jednocześnie

być wskazana do pełnienia funkcji Kierownika budowy. b) Specjalista ds. rozliczeń, min. 1 osoba

która pełniła funkcje Specjalisty ds. rozliczeń na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min.4

mln. zł, przy czym przynajmniej jedno z tych zadań inwestycyjnych było współfinansowane ze

środków zewnętrznych (Fundusze Europejskie, Fundusze Norweskie, Bank Światowy i pokrewne)

c) Kierownik budowy, min. 1 osoba posiadająca: - uprawnienia: do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
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cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*. d) -

kwalifikacje/doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót sanitarno-instalacyjnych

na zadaniach inwestycyjnych w których wartość robót sanitarno-instalacyjnych wynosiła min. 4

mln zł. w okresie ostatnich 3 lat. Kwoty podane w dokumentach potwierdzających spełnianie

warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według

średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy/-ów na realizację przedmiotowego zadania/zadań.

* Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów

ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
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postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

6) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert; 7) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu

skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument

potwierdzający, 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; 8) Zaświadczenie właściwej

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 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; 9) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 10)

Oświadczenie 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 –

dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w

odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP); 11) Oświadczenie
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wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania

się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt

22 PZP); 12) Oświadczenie 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; 13) Oświadczenie 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; 14)

Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.

716).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem

terminu składania 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 roboty te

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 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 wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 2) Wykaz osób, skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług

koordynacyjnych i rozliczeniowych oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 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 3) Część sprawozdania finansowego, 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 badanej części

sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania
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finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres

ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres

4) 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; 5) Dokument potwierdzający,

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez

Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez

zamawiającego dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający

dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c PZP

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

13.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie

jednolitego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ), z zaznaczeniem, że: 1) We właściwych

częściach JEDZ Wykonawca jest zobowiązany podać odpowiednio informacje, stanowiące wstępne

potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, w okolicznościach o których mowa w

art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-7 Ustawy PZP oraz b) spełnia warunki

udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale XII „Warunki udziału w

postępowaniu” w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej i

zawodowej. 2) Zamawiający żąda wypełnienia oraz przedstawienia informacji, o których mowa w

Sekcji D Części II JEDZ. 3) W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie. 4) 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 wraz z ofertą także JEDZ dotyczący tych

podmiotów. 5) Wzór JEDZ określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5

stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.

Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). 6) Treść JEDZ określona została w załączniku do niniejszej

IDW, jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji

Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie
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Zamawiającego lub na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-

zamowienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

17.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 150 000 zł. (sto pięćdziesiąt tysięcy

zł) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 17.2. Wadium może być

wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3) pieniądzu, 4) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym, 5) gwarancjach bankowych, 6) gwarancjach ubezpieczeniowych,

7) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z

2016 r. poz. 359 ze zm.). 17.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na

rachunek bankowy Zamawiającego w banku BZWBK nr rachunku: 87 1090 1131 0000 0000 1301

8407 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Przebudowa sieci

kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie

skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym

Zamawiającego. 17.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których

mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46

ust. 5 PZP. 17.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale

do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie

Zamawiającego. 17.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę

dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich

siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem –
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określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie

gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP

oraz art. 46 ust. 5 PZP . 17.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez

cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty

akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a

jego oferta zostanie uznana za odrzuconą

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
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Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Rękojmia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:
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Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wymagania w tym zakresie zostały określone w Części II Wzór umowy (Umowa)

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-01, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu

> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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