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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553465-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Sława: Przygotowanie terenu pod budowę
2018/S 242-553465

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

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

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
4970079636
Długa 1
Sława
67-410
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Hermaszewski
Tel.:  +48 683566390
E-mail: sekretariat@zwik.slawa.pl 
Faks:  +48 683565305
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zwik.slawa.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://zwik.slawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Roboty budowlane projektu: „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława” –
etap II – zlewnia Oczyszczalni Sława
Numer referencyjny: JRP.511.RB.2.2018

II.1.2) Główny kod CPV
45100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:sekretariat@zwik.slawa.pl
http://zwik.slawa.pl
http://zwik.slawa.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Cz. 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Śmieszkowo, Wróblów, Gola, Sława wraz budową rurociągu
tłocznego:
Kanalizacji sanitarnej dla m. Śmieszkowo oraz rurociąg tłoczny Śmieszkowo–Wróblów
Kanalizacji sanitarnej dla m. Wróblów oraz rurociąg tłoczny Wróblów–Sława
Kanalizacji sanitarnej dla m. Gola oraz rurociąg tłoczny Gola–Lubogoszcz
Rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni Sława na poletka filtracyjne
Rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od przepompowni ścieków przy ul. H. Pobożnego do komory
rozprężnej przy ul. Długiej w Sławie
Cz. 2–Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Lubiatów i Krępina wraz z budową rurociągu tłocznego oraz siecią
wodociągową z siecią tranzytową do SUW Lubogoszcz
Kanalizacji sanitarnej dla m. Lubiatów oraz rurociąg tłoczny Lubiatów–Krępina
Kanalizacji sanitarnej dla m. Krępina oraz rurociąg tłoczny Krępina-Gola
Sieci wodociągowej dla m. Lubiatów i Krępina z siecią tranzytową do SUW Lubogoszcz

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 954 247.57 EUR

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: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Śmieszkowo, Wróblów, Gola, Sława wraz budową rurociągu
tłocznego.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Sława - sołectwa Wróblów, Gola, Lubogoszcz i Sława

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:
a) Kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Śmieszkowo oraz rurociąg tłoczny Śmieszkowo – Wróblów
b) Kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wróblów oraz rurociąg tłoczny Wróblów – Sława
c) Kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gola oraz rurociąg tłoczny Gola – Lubogoszcz
d) Rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni Sława na poletka filtracyjne
e) Rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od przepompowni ścieków przy ul. H. Pobożnego do komory
rozprężnej przy ul. Długiej w Sławie
W razie konieczności Wykonawca ma zapewnić geodetę i archeologa.
Całość przedmiotu Zamówienia w zakresie Części 1 obejmuje wykonanie następujących elementów:
— Wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym:
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• opracowanie regulaminów technicznych, we współpracy z Zamawiającym, na podstawie Instrukcji, po
zakończeniu robót budowlanych, w zakresie wszystkich branż,
• opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 446 722.15 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.02.03.00-00-0125/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lubiatów i Krępina wraz z budową rurociągu tłocznego oraz
siecią wodociągową z siecią tranzytową do SUW Lubogoszcz
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Sława - sołectwa: Lubiatów, Krępina, Gola, Lubogoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy Części nr 2 stanowi wykonanie:
a) Kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lubiatów oraz rurociąg tłoczny Lubiatów – Krępina
b) Kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krępina oraz rurociąg tłoczny Krępina - Gola
c) Sieci wodociągowej dla miejscowości Lubiatów i Krępina z siecią tranzytową do SUW Lubogoszcz
W razie konieczności Wykonawca ma zapewnić geodetę i archeologa
Całość przedmiotu Zamówienia w zakresie Części 2 obejmuje wykonanie następujących elementów:
Wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym:
— opracowanie regulaminów technicznych, we współpracy z Zamawiającym, na podstawie Instrukcji, po
zakończeniu robót budowlanych, w zakresie wszystkich branż,
— opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 507 525.42 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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.02.03.00-00-0125/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, w sposób
należyty:
Część 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Śmieszkowo, Wróblów, Gola, Sława wraz z budową
rurociągu tłocznego.
a) Roboty budowlane na zakres których składają się:
— budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 2 km wraz z 2 przepompowniami
ścieków,
— budowa rurociągu tłocznego o łącznej długości 1 km.
Zamawiający dopuszcza wykazanie powyższego doświadczenia w ramach jednego zadania.
Część 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lubiatów i Krępina wraz z budową rurociągu
tłocznego oraz siecią wodociągową wraz z siecią tranzytową do SUW Lubogoszcz.
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a) Roboty budowlane na zakres których składa się:
— budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 1 km wraz z 1 przepompownią ścieków,
— budowa rurociągu tłocznego o łącznej długości 1 km.
Zamawiający dopuszcza wykazanie powyższego doświadczenia w ramach jednego zadania.
Warunek w zakresie dysponowania osobami zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wyże, że dysponuje:
Część 1
— Kierownikiem budowy - wykształcenie wyższe techniczne, 5 lat doświadczenia zawodowego, uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, wodociągowej i kanalizacyjnej,
— Kierownik robót - wykształcenie wyższe techniczne, 3 lata doświadczenia zawodowego, uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
— Kierownik robót - wykształcenie wyższe techniczne, 3 lata doświadczenia zawodowego, uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej,
— Kierownik robót - wykształcenie wyższe techniczne, 3 lata doświadczenia zawodowego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej sieci elektrycznych
Część 2
— Kierownikiem budowy - wykształcenie wyższe techniczne, 5 lat doświadczenia zawodowego, uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, wodociągowej i kanalizacyjnej,
— Kierownik robót - wykształcenie wyższe techniczne, 3 lata doświadczenia zawodowego, uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
— Kierownik robót - wykształcenie wyższe techniczne, 3 lata doświadczenia zawodowego, uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej,
— Kierownik robót - wykształcenie wyższe techniczne, 3 lata doświadczenia zawodowego, uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej sieci elektrycznych

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Część 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Śmieszkowo, Wróblów, Gola, Sława wraz z
budową rurociągu tłocznego (Etap II inwestycji bez oczyszczalni Sława) - 380 000,00 PLN (słownie: trzysta
osiemdziesiąt tysięcy)
Część 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lubiatów i Krępina wraz z budową rurociągu
tłocznego oraz siecią wodociągową wraz z siecią tranzytową do SUW Lubogoszcz - 130 000,00 PLN (słownie:
sto trzydzieści tysięcy)
Na warunkach określonych w pkt. 11 SIWZ

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
W rozliczeniu niniejszego zamówienia w zakresie części 1 i 2 obowiązuje cena ryczałtowa.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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1. Kontrakt na roboty budowlane, realizowany będzie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC dla
Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, 4 Wydanie angielsko-
polskie, niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydanie 1999), opracowanego przez Międzynarodową Federację
Inżynierów i Konsultantów, FIDIC (Książka Czerwona).
2. Zamawiający dopuszcza możliwości zmian postanowień zawartych umów w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na warunkach określonych w części 2 Warunki Szczególne
Kontraktu stanowiący Tom II SIWZ Rozdział 13 „Zmiany i korekty”.

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: 22/01/2019
Czas lokalny: 11:00

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: 22/01/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o., ul. Długa 1, 67-410 Sława, POLSKA

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.:  +48 22458780
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 22458780
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom przysługuje możliwość odwołania zgodnie z zapisami działu VI Pzp
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 22458780
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/12/2018
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