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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
ul. M. Golisza 10
Szczecin
71-682
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Poręczewska-Bereszko
Tel.: +48 914426244
E-mail: a.bereszko@zwik.szczecin.pl
Faks: +48 914221258
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwik.szczecin.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.zwik.szczecin.pl/zamowienia
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 kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie – Etap IV i V
Numer referencyjny: 139/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45230000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie –
Etap IV i V

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45232423

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie –
Etap IV i V.
2. Zakres zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na osiedlu Wielgowo
w Szczecinie, obejmujący następujące ulice: ul. Bałtycką, ul. Balladyny, ul. Chmielną, ul. Leśnego Echa, ul.
Łowczych, ul. Tczewską, ul. Tatarakową (od ul. Leśnego Echa do torów PKP), ul. Zawrotną, ul. Żaków (od ul.
Chmielnej do posesji ul. Żaków 1), teren zielony (od ul. Tczewskiej do ul. Tatarakowej), ul. Ciepłą, ul. Drewnianą,
ul. Jarząbków, ul. Melisy, ul. Sasanki, ul. Śpiewną, ul. Uzdrowiskową, ul. Wesołą, ul. Wiślaną, ul. Zaułek
Sikoreczki. W skład systemu kanalizacyjnego wchodzi: przepompownia ścieków P4 przy ul. Tczewskiej, rurociąg
tłoczny śr. 140 mm PE, kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o śr. 200 – 400
mm, przyłącza kanalizacji sanitarnej śr. 150 mm z rur kamionkowych oraz śr. 160 mm PVC doprowadzanych do
granic posesji. Ponadto linie kablowe światłowodowe monitoringu ZWiK, linie kablowe zasilania energetycznego
i AKPiA dla przepompowni ścieków. Odtworzenie nawierzchni drogowych po budowie systemu kanalizacyjnego
oraz budowę dojazdu do przepompowni ścieków.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin gwarancji i rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2019
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.02.03.00-00-0010/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Określony w sekcji II.2.7 termin zakończenia jest terminem maksymalnym określonym przez Zamawiającego.
Wykonawca w ofercie obowiązany jest do podania terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

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:
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Warunki zgodnie z dokumentami zamówienia.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w
postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte
wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości nie niższej niż 1 500 000,00 złotych (w przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi
spełniać jeden lub wspólnie wszyscy wykonawcy w ramach konsorcjum).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte
wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
a1) minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu metodą bezwykopową mikrotunelingu kanałów
sanitarnych lub ogólnospławnych lub deszczowych o średnicy minimum DN 200 mm i długości minimum 300 m;
a2) minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu kanału lub kanałów sanitarnych lub
ogólnospławnych lub deszczowych o średnicy minimum DN 200 mm i łącznej długości minimum 1000 m
metodą wykopu otwartego wraz z odtworzeniem nawierzchni jak dla kategorii dróg publicznych minimum KR1;
a3) minimum jedną robotę budowlaną dotyczącą wykonania kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o średnicy
minimum DN 110 mm i łącznej długości minimum 200 m;
a4) minimum 1 obiekt przepompowni ścieków sanitarnych lub ogólnospławnych lub deszczowych, w konstrukcji
żelbetowej, wraz z instalacją elektryczną i AKPiA oraz zagospodarowaniem terenu.; oraz
a5) minimum jedną robotę budowlaną dotyczącą wykonania rurociągów kablowych wraz z liniami
światłowodowymi podziemnymi o długości minimum 1000 m.
Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia powyższych warunków w jednej lub kilku pracach.
b) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
Kierownik budowy (minimum 1 osoba)
Kierownik robót sanitarnych (minimum 1 osoba)
Kierownik robót drogowych (minimum 1 osoba)
Kierownik robót elektrycznych (minimum 1 osoba)
Kierownik robót telekomunikacyjnych (minimum 1 osoba)
Szczegółowe warunki odnośnie ww. funkcji, w tym w zakresie posiadanych uprawnień i doświadczenia zostały
określone w dokumentach zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy wykonawcy w
ramach konsorcjum.

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
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Wadium należy wnieść w wysokości 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem
terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy zobowiązany
będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej
w ofercie.
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:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz;
5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
został określony w siwz;
6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich
zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5.
7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli
obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy określonym w siwz.
2. Warunki zmiany umowy zgodnie z prawem zamówień publicznych i par. 17 wzoru umowy. Zamawiający
przewidział zmiany umowy w zakresie:zmiany personelu wykonawcy, zmiany terminu wykonania, zmiana
rozwiązań technicznych, zmiany wynagrodzenia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 175-359200

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/02/2018
Czas lokalny: 12:50
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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: 23/02/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Maksymiliana Golisza 10,
71 – 682 Szczecin,
pok. 323
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

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:
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o
których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy;
2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy.
3. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w Rozdziale V
SIWZ.
4. Termin związania ofertą 60 dni.

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

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
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równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, w terminie określonym w art. 182
ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. 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. Domniemywa się,iż
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
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:
08/01/2018

