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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:538427-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2019/S 219-538427

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku
Adres pocztowy: ul. Toruńska 146
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL619
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mieczysław Małkiewicz
E-mail: przetargi@mpwik.wloclawek.pl 
Tel.:  +48 542301700
Faks:  +48 542301701
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpwik.wloclawek.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mpwik.wloclawek.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 4
Numer referencyjny: 281.71.2019

II.1.2) Główny kod CPV
45230000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

mailto:przetargi@mpwik.wloclawek.pl
www.mpwik.wloclawek.pl
www.mpwik.wloclawek.pl
www.platformazakupowa.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu renowacji
i modernizacji istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami zlokalizowanej we Włocławku, na terenie
aglomeracji Włocławek na wybranych odcinkach następujących ulic: Stodólna, al. Kazimierza Wielkiego,
Zielna, Polna, Płocka, Kilińskiego, pl. Wolności, Kościuszki, Okrężna, Żwirki i Wigury, Borowska, Przedmiejska,
Ogniowa, Ruciana, Bławatkowa, Jemiołowa, Willowa, Zawilcowa, Tarninowa, Kwiatowa, Długa i Malinowa.
Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do renowacji wynosi około 9 597 m oraz 231 szt. studni
kanalizacyjnych (w tym 1 szt. nowa). Kanały i studnie wytypowane do renowacji, zlokalizowane są głownie
w drogach i pasach zieleni. Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu w obrębie ww. ulic,
zakładane jest wykonanie prac modernizacyjnych w istniejących kanałach sanitarnych metodą bezwykopową za
pomocą termoutwardzalnego rękawa uszczelniającego.

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
45232410
71322000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu renowacji
i modernizacji istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami zlokalizowanej we Włocławku, na terenie
aglomeracji Włocławek na wybranych odcinkach następujących ulic: Stodólna, al. Kazimierza Wielkiego,
Zielna, Polna, Płocka, Kilińskiego, pl. Wolności, Kościuszki, Okrężna, Żwirki i Wigury, Borowska, Przedmiejska,
Ogniowa, Ruciana, Bławatkowa, Jemiołowa, Willowa, Zawilcowa, Tarninowa, Kwiatowa, Długa i Malinowa.
Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do renowacji wynosi około 9 597 m oraz 231 szt. studni
kanalizacyjnych (w tym 1 szt. nowa). Kanały i studnie wytypowane do renowacji, zlokalizowane są głownie
w drogach i pasach zieleni. Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu w obrębie ww. ulic,
zakładane jest wykonanie prac modernizacyjnych w istniejących kanałach sanitarnych metodą bezwykopową za
pomocą termoutwardzalnego rękawa uszczelniającego.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia opisany został w tomie III i obejmuje m.in.:
1) wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej, określonej w programie funkcjonalno-użytkowym,
obejmującej w szczególności:
a) opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej celem uzyskania (o ile będą wymagane) przyjęcia przez
właściwy organ zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych/uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia
na budowę (które wymagać będą takiej decyzji) zgodnie z przepisami ustawy Prawa budowlanego wraz ze
wszelkimi niezbędnymi opiniami, oświadczeniami właścicieli, uzgodnieniami i zatwierdzeniami;
b) opracowanie dokumentacji technicznej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy w sposób zgodny z
wymaganiami ustawy Prawo budowlane, innymi przepisami prawnymi i obowiązującymi polskimi normami,
zasadami wiedzy technicznej;
c) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów oraz
pozwoleń na realizację robót budowlanych;
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2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez
Zamawiającego i inspektora nadzoru dokumentację projektową i techniczną oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego podczas realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową;
3) przywrócenie terenu do stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych;
4) opracowanie dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robót budowlanych;
5) w ramach kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również wszelkie roboty –
prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w ofercie
Wykonawcy, tj. organizacja i zabezpieczenie placu budowy oraz wszelkie prace przygotowawcze i porządkowe
wraz z uporządkowaniem terenu po zakończeniu budowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 17
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: tak
Opis opcji:
a) Zamawiający przewiduje możliwość udzielania wybranemu Wykonawcy zamówień, o których mowa w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego polegających na
powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o
wartości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego;
b) zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć prac i robót budowlanych
opisanych w tomie III (PFU) oraz z OPZ;
c) zamówienia, o których mowa wyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze
wzoru umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających
ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały
miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia
umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie
złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oraz o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania, a na żądanie Zamawiającego również dokumenty potwierdzające złożenie oświadczenia w
zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

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:
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0142/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W celu potwierdzenia zdolności do prowadzenia działalności zawodowej Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
5. 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 wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym (podstawa: art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy);
8. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
9. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
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Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Kryterium; znaczenie procentowe kryterium; maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane
kryterium
1) Cena (C) 95 % 95 punktów;
2) Okres gwarancji (G) 5 % 5 punktów.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 50 000,00 PLN
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z VAT) podanej w
formularzu oferty.

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:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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: 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: 20/12/2019
Czas lokalny: 11:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 17/02/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/12/2019
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Czas lokalny: 11:05
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2019 r. w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Toruńskiej 146
we Włocławku, POLSKA – sala nr 13 o godzinie 11:05 za pomocą platformy zakupowej.

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/11/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

