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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188193-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych,
z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

2019/S 078-188193

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 Sp. z o. o.
ul. M. Golisza 10
Szczecin
71-682
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Poręczewska-Bereszko
Tel.:  +48 914426244
E-mail: zwik@zwik.szczecin.pl 
Faks:  +48 914221258
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwik.szczecin.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_szczecin
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_szczecin
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 - Etapy VI i VII oraz budowa
odcinków sieci wodociągowej na terenie oś. Wielgowo w Szczecinie
Numer referencyjny: 22/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45222000

mailto:zwik@zwik.szczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_szczecin
https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_szczecin
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1a) Zadanie I - „Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo-Sławociesze w Szczecinie – Etapy VI i VII”;
1b) Zadanie II - „Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie oś. Wielgowo w Szczecinie”.

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
45230000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie I
Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na osiedlu Wielgowo w Szczecinie, obejmujące następujące ulice:
Bryczkowskiego, Cyprysową, Dzikiej Róży, Fiołkową, Stokrotki, Storczykową, Tulipanową, Skrajną, Zawrotną,
Magnoliową, Złotego Deszczu, Wiślaną, Borsuczą, Liliową, Borową, Drewnianą, Jarząbków, Wilgi.
W skład systemu kanalizacyjnego wchodzą: kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o śr. 200- 300 mm,
przyłącza kanalizacji sanitarnej śr. 150 mm z rur kamionkowych oraz śr. 160 mm PVC doprowadzanych do
granic posesji. Układane metodą tradycyjną otwartego wykopu oraz bezwykopowo. Łączna długość sieci z
przyłączami ok. 11,20 km. Odtworzenie nawierzchni drogowych po budowie systemu kanalizacyjnego.
Zadanie II
Budowę odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej DN110 PE na terenie osiedla Wielgowo w Szczecinie w
ulicach: Złotego Deszczu (długość ok. 114 m), Storczykowej (długość ok. 296 m), Dzikiej Róży i Stokrotki
(długość ok. 184 m), Cyprysowej (długość ok. 85 m) i Liliowej (długość ok. 317 m). Łączna długość sieci
wodociągowej ok. 996 m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres 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: 30/04/2021
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
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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

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

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
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 3 500 000,00 PLN.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy wykonawcy w
ramach konsorcjum.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający
przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej).
Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli
przed wszczęciem postępowania.

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:
— 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 i
— minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu metodą bezwykopową kanałów sanitarnych lub
ogólnospławnych lub deszczowych o średnicy minimum DN 200 mm i długości minimum 500 m i
— minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na zapuszczeniu studni żelbetowych metodą studniarską wraz
z wykonaniem korka betonowego w gruncie nawodnionym
— minimum 5 studni i
— minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu sieci wodociągowej o średnicy minimum DN
100 mm i długości minimum 200 m.
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W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy wykonawcy w
ramach konsorcjum
b) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
B1) Kierownik budowy
Niniejsza osoba winna posiadać:
1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub dla osób, które uzyskały uprawnienia
przed 1994 r. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych
lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie
ochrony środowiska,
2. minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku co najmniej Kierownika budowy (licząc od daty uzyskania
odpowiednich uprawnień) przy realizacji robót z zakresu budowy sieci wodociągowych. Doświadczenie powinno
obejmować m.in. kierowanie robotami budowlanymi podczas budowy:
a) kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej lub deszczowej o średnicy co najmniej DN 200 mm o długości
minimum 500 m metodą wykopu otwartego – 1 praca i
b) kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej lub deszczowej o średnicy co najmniej DN 200 mm o długości
minimum 500 m w technologii bezwykopowej – 1 praca i
c) sieci wodociągowych z rur PE o średnicy co najmniej DN 100 mm o długości minimum 100 m;
B2) Kierownik robót drogowych (minimum 1 osoba)
Niniejsza osoba winna posiadać:
1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub dla osób, które uzyskały uprawnienia
przed 1994 r. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w
zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych/dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych,
2. minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku co najmniej Kierownika robót (licząc od daty uzyskania
odpowiednich uprawnień).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy wykonawcy w
ramach konsorcjum.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wymienionych w punktach b1 i b2, ;

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium należy wnieść w wysokości 550 000,00 PLN (słownie: pięćset 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.
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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

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/05/2019
Czas lokalny: 13:00

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: 22/05/2019
Czas lokalny: 13:10
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.
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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. 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; z zastrzeżeniem art. 133 ust 4 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. Dokumenty dotyczące wykonawców zagranicznych zostały określone w Rozdziale VI 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

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:
16/04/2019


