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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72607-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Leżajsk: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2018/S 033-072607
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o., ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
69026664000000
Żwirki i Wigury 3
Leżajsk
37-300
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Buczkowska-Czubat
Tel.: +48 607030590
E-mail: jbuczkowska@mzklezajsk.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mzklezajsk.pl/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://mzklezajsk.pl/i/przetargi/2018/
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:
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej
oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym”
Numer referencyjny: 1/02/2018/JRP

II.1.2)

Główny kod CPV
45200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie
robót budowlanych i montażowych na Warunkach kontraktowych dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla
urządzeń elektrycznych oraz mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez
Wykonawcę w ramach zadania inwestycyjnego pn. Kontrakt I: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku
wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne - Kontrakt I polega przede wszystkim na pracach projektowych oraz
robotach budowlanych obejmujących prace modernizacyjne w tym rozbudowa, prace remontowe wraz z
wymianą sprzętu i wyposażenia oczyszczalni ścieków w Leżajsku.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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
71200000
71240000
71247000
71248000
71300000
71310000
71315100
71320000
71321300
71330000
71332000
71337000
71500000
71520000
45000000
45100000
45110000
45111000
45111200
45112000
45113000
45200000
45210000
45220000
45223200
45223500
45223800
45231000
71000000
45230000
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45231300
45232000
45232150
45232430
45233000
45233140
45233220
45233222
45236000
45252000
45252100
45252127
45320000
45420000
45250000
45330000
45400000
45410000
45430000
45440000
45450000
45300000
45310000
45231100
45252200
45260000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Leżajsk - Miasto Leżajsk.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres działań planowanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje następujące obiekty oczyszczalni
ścieków:
1) Pompownia główna wraz z układem przewodów tłocznych (modernizacja)
2) Piaskownik, AKPIA piaskownika (modernizacja),
3) Osadniki Imhoffa (adaptacji trzeciego osadnika Imhoffa do roli zbiornika retencyjnego),
4) Złoża biologiczne (modernizacja złóż biologicznych wraz z wykonaniem pompowni cyrkulacyjnej),
5) Pompownia IIo (modernizacja i rozbudowa),
6) Reaktory biologiczne (modernizacja i rozbudowa),
7) Istniejący budynek pompowni (remont, modernizacja wraz z wykonaniem stacji dmuchaw),
8) Pompownia recyrkulacji (modernizacja i rozbudowa),
9) Układ zagęszczania osadu (modernizacja i rozbudowa) obejmujący
Budynek stacji zagęszczania,
Zagęszczacz grawitacyjny osadu (2 szt.).
Komory rozdzielczo-pomiarowe osadu nadmiernego i osadu zagęszczonego,

16/02/2018
S33
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 11

Dz.U./S S33
16/02/2018
72607-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4 / 11

Zbiorniki osadów zagęszczonych,
Pompownia osadów zagęszczonych.
10) Wirówka odwadniająca (wymiana),
11) Układ pomiarowy ścieków oczyszczonych (moderniazacja),
12) Klapa przeciwpowodziowa,
13) AKPiA wykonanie nowego kompletnego AKPIA obejmującego
System sterowania nadrzędnego,
Stację operatorską,
Oprogramowanie SCADA,
Algorytmy sterowania,
Aparaturę kontrolno pomiarową,
Monitoring terenu,
14) System elektroenergetyczny obejmujący:
Rozdzielnica średnego napięcia,
Rozdzielnica niskiego napięcia,
Transformatory,
Układ pomiarowo - rozliczeniowy,
Bateria kondensatorowa,
Układ zasilania rezerwowego oczyszczalni,
Rozdzielnice obiektowe,
Linie elektroenergetyczne,
15) Układ komunikacyjny,
16) Wiata na placu manewrowym (wykonanie),
17) Wiata gospodarki osadowej (rozbudowa),
18) Wyposażenie obiektu w biofiltry redukujące uciążliwości zapachowe,
19) Komora przelewu burzowego (modernizacja),
20) Budynek krat gęstych (modernizacja),
21) Dostawa i montaż kotłów opalanych biomasą,
22) Budynek dyspozytorni (remont)
Zakres Kontraktu obejmuje uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń
i decyzji administracyjnych związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem, rozruchem i przekazaniem
do użytkowania wykonanych/zmodernizowanych obiektów, a ponadto wykonanie prac geodezyjnokartograficznych, projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z niezbędnymi badaniami i
ekspertyzami, przy uwzględnieniu posiadanych przez zamawiającego decyzji administracyjnych, wykonanie
robót budowlano - montażowych, instalacyjnych, dostawa i montaż urządzeń i sprzętu, skompletowanie
dokumentacji powykonawczej i wykonanie rozruchu obiektów będących przedmiotem zadania, wykonanie prób
końcowych i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.
Z uwagi na ograniczenia formularza co do ilości wprowadzanych informacji, podkreśla się, iż dodatkowe
szczegółowe informacje dotyczące zakresu zamówienia zostały zawarte w pkt 4 IDW (część I SIWZ).
Ponadto Wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w Programie
Funkcjonalno Użytkowym (dalej jako PFU) zawartym w Części III SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 30
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 42
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: 02.03.00-00-0228/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust 6 pkt 3) ustawy Pzp, do wartości
25 % zamówienia podstawowego - wykonanie podobnych usług lub robót budowlanych (zgodnie z pkt 6
IDW - cz. I SIWZ). Okres wskazany w pkt II.2.7) powyżej obejmuje Czas na wykonanie - 30 m-cy oraz okres
Zgłaszania Wad -12 m-cy. Okres rzeczowej realizacji zamówienia to okres Czasu na wykonanie.

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp zaznaczone w ogłoszeniu oraz
szczegółowo opisane w SIWZ (cz. I SIWZ -IDW).
Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia wskazane
w art. 24 ust 1 pkt 12) - 23) oraz w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy pzp.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy wraz z ofertą składają:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, w formie
wypełnionego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „jednolity dokument”);
2) Pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy);
Dodatkowo wykonawcy składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert);
Uwaga 1: Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 -20 lub ust.
5 pkt 1) ustawy, może przedstawić dowody na okoliczności wskazane w art. 24 ust 8 (tzw. procedura selfcleaning), z zastrzeżeniem treści art. 133 ust 4 ustawy pzp.
Uwaga 2: w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców.
Uwaga 3: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia wobec tych podmiotów oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów;
Uwaga 4: Na podstawie art. 25a ust 5 ustawy Pzp zamawiający odstępuje od żądania jednolitych dokumentów
dotyczące podwykonawców jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom.
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Dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia; Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów;
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego
2) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
3) Oświadczenia 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 - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
Uwaga 1: w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
wykonawców, w/w dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców.
Uwaga 2: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw ich
wykluczenia składa w/w dokumenty dotyczące tych podmiotów.
Uwaga 3: Jeżeli wykonawca w ofercie wskazuje elementy/części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, Zamawiający, na podstawie §9 ust 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie dokumentów (...) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), odstępuje od żądania dokumentów w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia wobec takich podwykonawców.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca taki składa dokumenty zgodnie z regulacją paragrafu 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie dokumentów (...) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.2) IDW (część I SIWZ) a dotyczący zdolności ekonomicznej lub
finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 4 500 000,00 PLN.
Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”, na podstawie złożonego
przez wykonawcę:
— oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
— informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
— pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (zdolności finansowej) niezbędnych
do wykonania zamówienia (o ile dotyczy).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Minimalny poziom wymaganych standardów oraz dokumenty na jego potwierdzenie określają dokumenty
zamówienia część I SIWZ - IDW w pkt 9 oraz pkt 10, z uwagi na ograniczoną ilość znaków w tym miejscu
formularza zamawiający zmuszony jest zastosować odesłanie do odpowiednich części SIWZ w tym zakresie.
Zaznacza się, iż wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek odnoszący się do zdolności technicznej
lub zawodowej lub zdolności finansowej oceniany będzie łącznie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.3) a dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
Co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych
obejmujących budowę/ rozbudowę/ przebudowę/ modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości
maksymalnej nie mniejszej niż 10 000 m3/dobę.
Uwaga 1: Zamawiający uzna warunek za spełniony również w sytuacji, jeżeli wykonawca wykaże się
doświadczeniem odrębnie w zaprojektowaniu i odrębnie w wykonaniu robót spełniających zadane kryteria.
Uwaga 2: Jeżeli wykonawca wykazuje się doświadczeniem odrębnie w wykonaniu usług projektowych i
odrębnie w wykonaniu robót budowlanych to wymaga się aby referencyjne usługi projektowe zostały wykonane
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie.
Uwaga 3: Jeżeli wykonawca wykazuje się doświadczeniem odrębnie w wykonaniu usług projektowych
i odrębnie w wykonaniu robót budowlanych to wymaga się aby referencyjne usługi projektowe zostały
ujęte w załączniku nr 4A - wykaz wykonanych usług - zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszej IDW.
Jeżeli Wykonawca w celu wykazania doświadczenia wskazuje robotę budowlaną zrealizowaną w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” to wystarczającym będzie złożenie załącznika nr 4 - wykaz wykonanych robót
budowlanych z jednoczesnym odpowiednim wskazaniem, iż inwestycja/robota referencyjna obejmowała
również projektowanie.
Warunek, o którym mowa w pkt 9.1.3) a dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony
jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.;
Specjalista Kluczowy nr I - Dyrektor Kontraktu - 1 osoba.
Specjalista Kluczowy nr II - Główny projektant (pełniący funkcję kierownika zespołu projektowego) - 1 osoba;
Specjalista Kluczowy nr III - Projektant technolog - 1 osoba;
Specjalista Kluczowy nr IV - Projektant elektryk - 1 osoba;
Specjalista Kluczowy nr V - Projektant konstruktor - 1 osoba:
Specjalista Kluczowy nr VI - Kierownik budowy - 1 osoba:
Specjalista Kluczowy nr VII - Kierownik robót instalacyjnych - 1 osoba:
Specjalista Kluczowy nr VIII - Kierownik robót elektroenergetycznych - 1 osoba,
Specjalista Kluczowy nr IX - Kierownik robót konstrukcyjnych - 1 osoba,
Specjalista Kluczowy nr X - Technolog w zakresie oczyszczania ścieków (1 osoba).
Dopuszcza się łączenie funkcji Specjalistów Kluczowych przez jedną osobę, pod warunkiem spełniania przez tę
osobę wymagań określonych dla łączonych funkcji.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”, na podstawie:
— oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
— wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert względnie wykazu robót budowlanych oraz wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert,
— dowodów dotyczących robót/usług ujawnionych w wykazie/wykazach, określających czy roboty te zostały
wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone oraz dowodów dotyczących usług określających, czy usługi te zostały wykonane
należycie,
— wykazu osób, które zostały skierowane do realizacji zamówienia wraz z informacjami nt. kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia tych osób,
— pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (o ile dotyczy).
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Z uwagi na ograniczenia formularza co do ilości wprowadzanych informacji, podkreśla się, iż dodatkowe
szczegółowe informacje dotyczące wymaganych zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy
lub osób skierowanych do realizacji zamówienia zawiera w pkt 9 IDW (część I SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Minimalny poziom wymaganych standardów oraz dokumenty na jego potwierdzenie określają dokumenty
zamówienia część I SIWZ - IDW w pkt 9 oraz pkt 10, z uwagi na ograniczoną ilość znaków w tym miejscu
formularza Zamawiający zmuszony jest zastosować odesłanie do odpowiednich części SIWZ w tym zakresie.
Zaznacza się, iż wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek odnoszący się do zdolności technicznej
lub zawodowej lub zdolności finansowej oceniany będzie łącznie.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 350 000,00 PLN (słownie: trzysta
pięćdziesiąt tysięcy złotych). Szczegółowe wymagania co do sposobu wniesienia wadium, formy wadium,
zwrotu lub utraty wadium zawierają dokumenty zamówienia (pkt 12 IDW - SIWZ część I). Zamawiający żąda
ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w
ofercie zgodnie z pkt 13 IDW - część I SIWZ oraz postanowienia Wzoru Umowy (część II SIWZ).

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z wzorem Umowy (część II SIWZ).

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był
jeden z Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty. Każdy z Partnerów winien udzielić
pełnomocnictwa.
Oferta winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika i będzie wiązać wszystkich Partnerów.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, zobowiązani są zawrzeć
umowę regulującą współpracę tych wykonawców i przedłożyć ją zamawiającemu (wymagania dla takiej umowy
wskazuje pkt 11.7 IDW - część I SIWZ).

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamówienie będzie realizowane w oparciu o Warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy
dla urządzeń elektrycznych oraz mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez
wykonawcę Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera część II SIWZ - Wzór Umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
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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: 30/03/2018
Czas lokalny: 12:00

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: 30/03/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o., ul. Żwirki i Wigury
3, 37-300 Leżajsk, w sali konferencyjnej II piętro.

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:
Ofertę składa się w języku polskim.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, wraz z
Załącznikiem do Oferty - na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do IDW.
b) Tabelę Ceny Ryczałtowej sporzadzoną/sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 1B do IDW;
c) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w załączniku nr 2 do IDW - w formie
wypełnionego formularza JEDZ;
d) Pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do IDW, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku określonego w punkcie 9.1.2) lub
9.1.3) polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień
publicznych;
e) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie lub możliwego do bezpłatnego pozyskania odpisu z właściwego rejestru;
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f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
O udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
W sprawie niniejszego zamówienia publicznego;
g) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
2) Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, do których złożenia wezwie wykonawcę
lub Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć je samodzielnie tj.;
a) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - oświadczenie takie sporządzone w oparciu o wzór
stanowiący załącznik nr 7 do IDW - składane jest w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert;
b) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego składane zgodnie z pkt 10.2.1) IDW na wezwanie Zamawiającego;
c) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, składane
zgodnie z pkt 10.2.2) IDW na wezwanie Zamawiającego;
d) 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 składane zgodnie z pkt 10.2.3) IDW na wezwanie zamawiającego;
e) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne, składane zgodnie z pkt 10.2.4) IDW na wezwanie zamawiającego;
f) Wykaz robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik
nr 4 do IDW albo wykaz robót budowlanych oraz wykaz usług - składane zgodnie z pkt 10.4.1) na wezwanie
Zamawiającego;
g) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia oraz wykształcenia, wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami
W oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5- składany na podstawie pkt 10.4.2) IDW na wezwanie
Zamawiającego;
h) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - zgodnie z pkt 10.4.3).IDW na
wezwanie zamawiającego,
i) Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, wymienionych w lit b) - e) powyżej, w celu wykazania braku
istnienia wobec tego podmiotu podstaw wykluczenia oraz spełnienia,
W zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału.
W postępowaniu - o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego - składane na
podstawie pkt 10.2 IDW na wezwanie Zamawiającego;
Wyjaśnia się, iż minimalny okres, w którym oferent będzie związany z ofertą (wskazany w pkt IV.2.6 powyżej)
wynosi 60 dni. Zasadnicze kwestie dotyczące terminu związania ofertą reguluje art. 85 ustawy pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie do KIO przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w
następujących terminach:
1) 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 ustawy Pzp zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ odwołanie wnosi się
W terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 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;
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/02/2018

16/02/2018
S33
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

11 / 11

