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Ogłoszenie

Numer

2022-33631-89514

Id

89514

Powstaje w kontekście projektu

POIS.02.03.00-00-0125/16 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława

Tytuł

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
aglomeracji Sława

Zamówienia uzupełniające

Zamówienie nie przewiduje zamówień uzupełniających

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone w § 21 TOM 2 - Projekt umowy

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-01-26
1. TOM 1 - IDW
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorów robót budowlanych
3. TOM 2 - Projekt umowy z Wykonawcą
4. TOM 3 - Opis przedmiotu zamówienia
5. Załącznik  1.  Wzór formularza oferty
6. Załącznik 2. - wzór wykazu wykonanych robót
7. Załącznik 3 - wykaz osób

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-01-26

Data ostatniej zmiany

2022-01-26

Termin składania ofert

2022-02-15

Planowany termin podpisania umowy

2022-03
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
Henryka Pobożnego 11
67-410 Sława
NIP: 4970079636

Osoby do kontaktu

Jarosław Hermaszewski
tel.: 683500050
e-mail: prezes@zwik.slawa.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Budowa sieci kanalizacji tłocznej Kolsko-Lubiatów

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Zakres rzeczowy stanowi wykonanie:

a) sieci kanalizacji tłocznej od strony m. Kolsko do m. Lubiatów
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b) w razie konieczności Wykonawca ma zapewnić geodetę i archeologa.
Całość przedmiotu Zamówienia 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,
Przedmiot zamówienia realizowany jest w formule wybuduj na podstawie dokumentacji budowlanej 
i pozwolenia na budowę. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w TOM-ie III niniejszej SIWZ 

Okres gwarancji

60 miesięcy

Kody CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubuskie

Powiat

wschowski

Gmina

Sława

Miejscowość

Sława

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis
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Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać niżej wymienione warunki udziału 
w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców 
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie):
Posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia: 
W szczególności Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, co najmniej dwie sieci kanalizacyjne wraz z odcinkami tłocznymi o wartości co 
najmniej 500 tys. z netto każda

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:
a) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym 
wyszczególnieniem:
Kierownik budowy – 1 osoba Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) - wykształcenie wyższe 
techniczne - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych bez 
ograniczeń,
Doświadczenie - posiada co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku (w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z Budową lub Przebudową sieci 
sanitarnej/ wodociągowej/kanalizacyjnej
Kierownik robót – 1 osoba Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) Wykształcenie wyższe techniczne, 
Posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
Doświadczenie - posiada co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia zawodowego, na stanowisku (w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z Budową lub Przebudową sieci 
sanitarnej/ wodociągowej/kanalizacyjnej

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie powyższych 
robót, 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.
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Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danej roboty, skutkuje 
nieuznaniem danej roboty za należycie wykonaną.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie jedyne kryterium – 
cenę.

���Cena (C)�                                   –   100 %

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-01-26 - data opublikowania

-> 2022-02-15 - termin składania ofert

-> 2022-03 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
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Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


