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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:495352-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Konin: Roboty sanitarne
2017/S 239-495352
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
ul. Poznańska 49
Konin
62-510
Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Krzemińska
Tel.: +48 632403900
E-mail: pwikkonin@pwik-konin.com.pl
Faks: +48 632458380
Kod NUTS: PL414
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwik-konin.com.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.pwik-konin.com.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.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Pobór i uzdatnianie wody (PKD 36.00.Z), Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD
37.00.Z)

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej, Rolnej, Bocznej, Harcerskiej i Brzozowej oraz sieci
wodociągowej w rej. ul. Puchalskiego, Brzozowej, Słowiczej, Kanarkowej, Skowronkowej i Czyżykowej.
Numer referencyjny: DOP/26/360/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45232460

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Poznańskiej, Rolnej, Bocznej,
Harcerskiej i Brzozowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic Puchalskiego, Brzozowej, Słowiczej,
Kanarkowej, Skowronkowej i Czyżykowej w Koninie”.
Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach:
a) 676/3, 460, 456, 468/3, 467/1, 467/2, 447/2, 448/7, 595/5, 596/1, 596/3, 640/1, 640/2, 435/4, 703, 637, 407/1,
413/1, 420/1, 435/1 obręb Chorzeń,
b) 13/11, 16/6, 26/5, 144/15 obręb Morzysław,
c) 747/1, 745/1, 749/5, 751/6, 759/3, 758/3 obręb Wilków,
d) 1510, 1511, 1548/2, 1550, 1568, 1555, 1563, 1573, 1581, 1582, 1586 obręb Wilków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Tomie II (OPZ) SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 283 834.28 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
45231300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Konin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy robót:
1) Realizacja inwestycji w ulicach Poznańskiej, Rolnej i Bocznej obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z rur
PVC – U SN 8:
— Dz. 200×5,9 mm o długości L = 918 m (w tym 118 m metodą przewiertu sterowanego),
— Dz. 160×4,7 mm o długości L = 79,5 m.
2) Realizacja inwestycji w ulicy Harcerskiej obejmuje budowę:
— kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN 8 Ø 200 o długości L =161 m,
— kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN 8 Ø 160 o długości L =26 m,
— rurociągu tocznego z rur PEHD 100 – RCSDR 17 Ø 90 o długości L=193 m,
— przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, oświetleniem terenu, systemem sterowania i
monitoringu oraz zagospodarowaniem terenu.
3) Realizacja inwestycji w ulicy Brzozowej obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z rur PCV –U
O ściankach litych:
— Ø 200 L=193,0 m,
— Ø 160 L=50,0 m.
4) Realizacja inwestycji w ulicach Puchalskiego, Brzozowej, Słowiczej, Kanarkowej, Skowronkowej i
Czyżykowej obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PE 100 PN 10 SDR 17:
— Ø 160/9,5 L= 175,00,
— Ø 110/6,6 L= 451,00,
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— Ø 90/5,4 L= 339,00.
Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji zawarty jest w dokumentacji technicznej, umieszczonej na stronie
internetowej Zamawiającego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 283 834.28 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
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: nie

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:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny, poza złożeniem oświadczenia o spełnieniu warunku w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) osiągnął w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, minimalny roczny obrót w każdym roku obrotowym równy
co najmniej wartości 2 200 000 PLN (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych),
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 2 200 000 PLN (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy
złotych),
c) posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 200 000 PLN (słownie:
dwa miliony dwieście tysięcy złotych);
Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający
wspólną ofertę będą spełniać go łącznie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże się doświadczeniem zawodowym gwarantującym należyte wykonanie przedmiotu zamówienia tj. w
ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest
krótszy - w tym okresie - wykonał, co najmniej jedno zamówienie, polegające na budowie:
— sieci wodociągowej o długości co najmniej 0,5 km oraz,
— kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości co najmniej 0,5 km oraz,
— przepompowni ścieków, monitoringu i sterowania.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej o długości co najmniej 0,5 km, kanalizacji sanitarnej
lub deszczowej o długości co najmniej 0,5 km oraz przepompowni ścieków, monitoringu i sterowania w ramach
jednego zamówienia lub oddzielnie w ramach odrębnych zamówień.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności wskaże osobę, która będzie pełnić
funkcje Kierownika Budowy (1 osoba) (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane – Dz. U. z
2017 r. poz. 1332 ze zm.) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i
wykształcenie oraz uprawnienia:
— wykształcenie wyższe inżynierskie,
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej.
W zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278).
Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający
wspólną ofertę będą spełniać go łącznie.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz 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 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy, stanowiący Tom III SIWZ.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty na warunkach określonych w Tomie III SIWZ.

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
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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: 18/01/2018
Czas lokalny: 09:00

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: 18/01/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o.,ul.Poznańska 49, 62-510 Konin – pok. 205 (II piętro) Sala Konferencyjna.
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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. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie na przedmiotowe zadanie w ramach projektu „Rozbudowa i
modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Konina – etap III” ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 68.500 PLN (słownie:
sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, o których
mowa w art.46 ust. 6 Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
– Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 31 1020 2212 0000 5202 0325 5569. Wniesienie
wadium w tej formie uważa się za skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Zaleca
się dołączenie do oferty kserokopii odcinka polecenia dokonania przelewu, potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę
jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez Wykonawcę.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców nie spełniających warunków
udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 24 ust. 1 Pzp oraz Wykonawców, których dotyczą zapisy art.24
ust. 5 pkt. 1-8 Pzp.
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4. Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu,stosownie do zapisów art. 24 aa ust. 1 Pzp. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w formie pisemnej oświadczenia własne
w postaci wypełnionego standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(JEDZ).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ
składa każdy z Wykonawców. 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 przedkłada także JEDZ dotyczący tego podmiotu. Wykonawca,który
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące podwykonawców.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi
w trakcie jego realizacji,Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi JEDZ lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.Wykonawca, który polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w terminie, co najmniej 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
6. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia, składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona zawarty jest w pkt. VI
IDW– stanowiącej Tom I SIWZ.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki, rozliczenia w walutach obcych ani zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
2.Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 1 są:
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a) odwołanie składane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
b) skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego na orzeczenie KIO.
3.Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 Pzp.
4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6.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.
7.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9.Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
10.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane są w art. 198a-198g Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.p

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/12/2017
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