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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433169-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Sulęcin: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2018/S 192-433169
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Sulęcin
ul. Lipowa 18
Sulęcin
69-200
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Kluszczyk
Tel.: +48 957553601
E-mail: tomasz.kluszczyk@sulecin.pl
Faks: +48 957552122
Kod NUTS: PL431
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.sulecin.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.sulecin.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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulęcinie
Numer referencyjny: JRP.271.7.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Kontraktu pn.: „Rozbudowa
i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sulęcinie”, których opis został zawarty w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (część III). Zadanie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach”, na podstawie umowy nr POIS.02.03.00-00-0183/16-00.

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
45230000
71300000
45252126
45232151
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sulęcin

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Kontraktu pn.: „Rozbudowa
i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sulęcinie”. Zadanie współfinansowane ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach”, na podstawie umowy nr POIS.02.03.00-00-0183/16-00.
Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany za pomocą Programu Funkcjonalno-Użytkowego
(nazywanego dalej PFU) stanowiącego Część III do SIWZ. PFU obejmuje opis zadania, przeznaczenie
ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe,
funkcjonalne.
Uwaga: Wykonawca będzie realizował zamówienie na czynnym obiekcie.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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Zamawiający może udzielić Wykonawcy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego,zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o wartości do 50 %
wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
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:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny
projektu: POIS.02.03-00-00-0183/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wadium wymagane w postępowaniu wynosi 50 000,00 PLN.
Termin realizacji wynosi 20 miesiące od daty podpisania Umowy, w tym 8 miesięcy na wykonanie dokumentacji
projektowej.

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 ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych). W
przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, przynajmniej jeden z
Wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty i prawidłowo zrealizował (zakończył) co najmniej jedno
zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie stacji
uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto (słownie: trzy miliony złotych).
Zamawiający uzna za spełnienie warunku, jeżeli powyższe roboty budowlane zostały już zakończone.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku
Wykonawcy polegającego na zasobach innego podmiotu: co najmniej jeden Wykonawca (podmiot) musi
wykazać się wymaganym doświadczeniem określonym powyżej.
2) dysponuje lub będzie dysponował osobami, na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, legitymującymi
się kwalifikacjami i uprawnieniami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone:
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a) dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
Projektant Branży Sanitarnej (1 osoba) posiadający min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, legitymująca się sprawowaniem funkcji projektanta branży
sanitarnej przy realizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy lub
rozbudowy lub przebudowy stacji uzdatniania wody. Projektant Branży Konstrukcyjno-Budowlanej (1 osoba)
posiadający min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracach projektowych, posiadający uprawnienia do
projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Projektant Branży Elektrycznej (1 osoba) posiadający min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych.
b) dla realizacji robót budowlanych:
Kierownik Budowy (1 osoba) posiadający wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 3-letnie
doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie jako kierownika budowy
przy realizacji inwestycji z zakresu branży sanitarnej, w tym: doświadczenie zawodowe przy realizacji co
najmniej jednej inwestycji, która polegała na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie stacji uzdatniania
wody.
Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych (1 osoba), posiadający wykształcenie wyższe techniczne,
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji w
budownictwie jako kierownik budowy lub kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej.
Kierownik Robót Elektrycznych (1 osoba), posiadający wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe
przy wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie jako kierownik budowy lub kierownik robót branży
elektrycznej.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Umowa zostanie zawarta po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. Wszelkie istotne
dla stron postanowienia zawiera Kontrakt stanowiący Część II SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie
złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej
umowy w przypadkach określonych w klauzuli 13.3 Warunków szczególnych.

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: 20/11/2018
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
Oferta musi zachować ważność do: 18/01/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Urząd Miejski w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, pokój nr 38 (Sala Konferencyjna).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy o oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

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:
Niniejsze zamówienie stanowi część projektu pn: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie
wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” dofinansowanego
w ramach POIiŚ zgodnie z umową POIS.02.03.00-00-0183/16-00, składającego się z 5 kontraktów
inwestycyjnych. Suma wartości wszystkich kontraktów inwestycyjnych przekracza kwotę, o której mowa w art.11
ust. 8 ustawy Pzp.
W postępowaniu zastosowana zostanie procedura odwrócona zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.
Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin,
tel. +48 95 755 36 01, fax +48 95 755 21 22, e-mail: umig@sulecin.pl ,
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— inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie jest spółka CORE Consulting Sp.
z o.o., 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16, e-mail: inspektor@sulecin.pl , tel. 600279188,
— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody
w Sulęcinie” nr JRP.271.7.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, — odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
— w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
— posiada Pani/Pan:
^na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
^na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
^na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
^prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
— nie przysługuje Pani/Panu:
^w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
^prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
^na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
O udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p., przysługują
środki ochrony prawnej określone Działem VI u.p.z.p
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2018
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