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Ogłoszenie nr 634056-N-2018 z dnia 2018-10-10 r.

Urząd Miejski w Sulęcinie: "Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie" oraz "Budowa i
remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach", umowa nr POIS.02.03.00-00-0183/16-00
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Sulęcinie, krajowy numer identyfikacyjny 52617900000,
ul. ul. Lipowa 18 , 69200 Sulęcin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 553 601, e-mail
umig@sulecin.pl, faks 957 552 122.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.sulecin.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
http://www.bip.sulecin.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia
Tak
http://www.bip.sulecin.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Miejski w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej
w Sulęcinie" oraz "Budowa i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin"
Numer referencyjny: JRP.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiot Kontraktu 1 stanowi rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie. W
ramach rozdziału sieci kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową przewiduje
się: • budowę sieci kanalizacji sanitarnej, • budowę sieci kanalizacji deszczowej, • renowację
istniejącej kanalizacji ogólnospławnej i zmiana sposobu użytkowania na kanalizację deszczową, •
renowację istniejącej kanalizacji ogólnospławnej i zmiana sposobu użytkowania na kanalizację
sanitarną. Łączne długości budowanych sieci (5030,0 m), w tym: • Budowa kanalizacji sanitarnej: Ø
300mmPP - L = 45,0 m Ø 200PP - L = 567,5 m Ø 160PP - L = 49,5 m Ø 300kamionka - L = 23,5 m Ø
200kamionka - L = 515,5 m Ø 150kamionka - L = 34,0 m • Budowa kanalizacji deszczowej: Ø 600PP
- L = 71,5 m Ø 500PP - L = 284,0 m Ø 300PP - L = 40,5 m Ø 250 PP - L = 333,0 m Ø 200 PP - L =
45,0 m Ø 600 kamionka - L = 78,0 m Ø 300kamionka - L = 291,5 m Ø 250kamionka - L = 234,5 m Ø
200kamionka - L = 107,5 m • Renowacja istniejących kanałów – kanalizacja sanitarna: Ø 700 - L =
59,0 m Ø 600 - L = 123,0 m Ø 400 - L = 39,0 m Ø 300 - L = 41,5 m Ø 250 - L = 81,0 m Ø 200 - L =
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201,5 m • Renowacja istniejących kanałów – kanalizacja deszczowa: Ø 600 - L = 276,5 m Ø 500 - L =
444,0 m Ø 400 - L = 51,5 m Ø 350 - L = 101,5m Ø 300 - L = 728,5 m Ø 250 - L = 7,5 m Ø 200 - L =
71,5 m • Budowa kanalizacji deszczowej do kanałów poddawanych renowacji: Ø 600PP - L = 1,5 m Ø
200PP - L = 53,0 m • Wymiana kanalizacji deszczowej: Ø 350PP - L = 29,0 m • Separator - 3 szt.
Budowa kanalizacji będzie prowadzona w wykopach otwartych umocnionych ściankami szczelnymi
lub rozporowymi z odwodnieniem przy pomocy igłofiltrów lub powierzchniowym. W przypadku
szczególnie trudnych uwarunkowań terenowych (dużej ilości infrastruktury podziemnej, bliskości
budynków i jedni dróg) projektuje się realizację inwestycji metodami bezwykopowymi (przeciski i
przewierty) przy czym komory startowe i końcowe będą umacniane ściankami szczelnymi i
odwadnianie igłofiltrami. Studnie rewizyjne przewidziano wykonać jako betonowe DN 1000 lub
tworzywowe DN425 i DN600. Przed wylotem ścieków opadowych i roztopowych do odbiornika
zaprojektowano separator substancji stałych i ropopochodnych o przepływie nominalnym ≥ 60 l/s i
maksymalnym ≥ 600 l/s wykonany w postaci zbiornika stalowego zabezpieczonego antykorozyjnie.
Przyjęto metodę renowacji bezwykopowej z zastosowaniem rękawa filcowego nasączonego żywicami
epoksydowymi. UWAGA: Kanał sanitarny Ø 160 – odgałęzienie do działki nr 264/4 w ul. E. Plater
(odc.T.5-korek), przewidziany w projekcie budowlanym i wykonawczym jest wyłączony z zakresu
Kontraktu 1. Cały zakres Kontraktu 1 został podzielony na 14 odcinków zgodnie z opisem w Wykazie
Cen. Przedmiot Kontraktu 2 stanowi budowa i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin.
Łączne długości budowanych sieci (2087,5 m), w tym: • Budowa kanalizacji sanitarnej: Ø 200mm PP
- L = 345,5 m Ø 160mm PP - L = 110,5 m • Renowacja istniejących kanałów sanitarnych: Ø 200mm L = 1555,0 m • Budowa kanalizacji sanitarnej do kanałów poddawanych renowacji: Ø 160mm PP - L
= 76,5 m Budowa kanalizacji będzie prowadzona w wykopach otwartych umocnionych ściankami
szczelnymi lub rozporowymi z odwodnieniem przy pomocy igłofiltrów lub powierzchniowym. W
przypadku szczególnie trudnych uwarunkowań terenowych (dużej ilości infrastruktury podziemnej,
bliskości budynków i jezdni dróg) projektuje się realizację inwestycji metodami bezwykopowymi
(przecisk) przy czym komory startowe i końcowe będą umacniane ściankami szczelnymi i
odwadnianie igłofiltrami. Studnie rewizyjne przewidziano wykonać jako betonowe DN 1000 lub
tworzywowe DN425. Przyjęto metodę remontu (renowacji) bezwykopowej z zastosowaniem rękawa
filcowego nasączonego żywicami epoksydowymi. Cały zakres Kontraktu 2 został podzielony na 4
odcinki zgodnie z opisem w Wykazie Cen.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
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45231300-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Zamawiający może udzielić Wykonawcy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego,zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o wartości
do 50 % wartościzamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót
podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 18 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
18
12

II.9) Informacje dodatkowe: - Dla Kontraktu 1 - 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jest to Czas
na Ukończenie, zgodnie z klauzulą 8.2. Warunków Kontraktowych FIDIC. Termin realizacji wynosi
18 miesięcy przy czym kontrakt 1 jest podzielony na XIV odcinków (roboty na odcinku V oraz część
robót Odcinka XIV należy rozpocząć nie wcześniej jak w terminie 6 miesięcy od daty podpisania
umowy, natomiast część robót z odcinków: IV,VI oraz XIV należy wykonać nie później niż w terminie
5 miesięcy od podpisania Umowy) - Dla Kontraktu 2 – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jest to
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Czas na Ukończenie, zgodnie z klauzulą 8.2. Warunków Kontraktowych FIDIC. Termin realizacji
wynosi 12 miesięcy przy czym kontrakt 2 jest podzielony na III Odcinki, przy czym OdcinekI należy
wykonać i uzyskać dla nieniejszego Odcinka Świadectwo Przejęcia nie później niż jak w terminie 4
miesięcy od daty podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Postanowienia dla Kontraktu 1 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie
żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jestwykazać w sposób szczególny.
Postanowienia dla Kontraktu 2 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
których spełnianie Wykonawca zobowiązany jestwykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Postanowienia dla Kontraktu 1 Za spełniającego niniejszy warunek
Zamawiający uzna Wykonawcę, który (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja
ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców,
którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku): a) posiada środki
finansowe w wysokości co najmniej 3.000.000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 3.000.000,00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub
posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, b) posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 3.000.000,00 PLN. W celu potwierdzenia
spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć opłaconą polisę/polisy, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia. Postanowienia dla Kontraktu 2 Za spełniającego niniejszy warunek Zamawiający uzna
Wykonawcę, który (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
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udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu
wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku): a) posiada środki finansowe w wysokości
co najmniej 1.000.000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej
1.000.000,00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez
Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, b) posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia w wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania
niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć opłaconą polisę/polisy, a w przypadku
jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Kontrakt 1 Za spełniającego niniejszy warunek uznany będzie Wykonawca,
który: a) w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę, której
przedmiotem była budowa lub renowacja sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o łącznej
długości minimum 4 km, o łącznej wartości nie mniej niż 5 milionów złotych brutto. Zamawiający
dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na podstawie
Wykazu wykonanych we wskazanym okresie robót budowlanych, sporządzonego według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5.1 do IDW. b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Za spełniającego warunek uznany
będzie Wykonawca, który wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia
następujące osoby: • kierownik budowy–niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
wykształcenie wyższe techniczne; minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako kierownik budowy na budowach sieci
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej; uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń. • kierownik robót branży drogowej
– niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne;
minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie jako kierownik budowy na budowach dróg; uprawnienia budowlane
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do kierowania robotami w specjalności drogowej, bez ograniczeń. Zamawiający dokona oceny
spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie wykazu
osób wymienionych w pkt. 9.I.3) IDW, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr
4.1 do IDW, Kontrakt 2 Za spełniającego niniejszy warunek uznany będzie Wykonawca, który: a)
w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę, której przedmiotem
była budowa lub renowacja sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o łącznej długości minimum
2 km, o łącznej wartości nie mniej niż 2 miliony złotych brutto. Zamawiający dokona oceny
spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na podstawie wykazu wykonanych
we wskazanym okresie robót budowlanych, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik
nr 5.2 do niniejszej IDW. b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. . Za spełniającego warunek uznany będzie
Wykonawca, który wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące
osoby: • kierownik budowy – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: wykształcenie
wyższe techniczne; minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie jako kierownik budowy na budowach sieci kanalizacji
sanitarnej lub deszczowej; uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń. • kierownik robót branży drogowej – niniejsza
osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne; minimum 5-letnie
doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie jako kierownik budowy na budowach dróg; uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności drogowej, bez ograniczeń. Zamawiający dokona oceny spełniania przez
Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie wykazu osób
wymienionych w pkt. 9.II.3) IDW, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.2 do
IDW, Pozostałe szczegóły dotyczące warunków w IDW w pkt 9.I oraz 9.II
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy pzp oraz, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpis 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, 3) 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
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, 4) oświadczenie wykonawcy o braku
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
10.10.2018, 14:35
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USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości określonej w
pkt 9.I.4.a) i/lub 9.II.4.a) Instrukcji; 2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 9.I.4.b) i/lub 9.II.4.b) Instrukcji;
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty; 4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w
pkt 2.6.1.1) i 2.6.1.2) powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych
dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne
złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi
były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
10.10.2018, 14:35

12 z 28

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=faf8d7...

1) Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzorów
stanowiących załączniki nr 1.1 i 1.2 do niniejszej IDW wraz z ZAŁĄCZNIKIEM DO OFERTY, b)
JEDZ – UWAGA: dokument ten musi być złożony w formie elektronicznej zgodnie z punktem
9.III.2.2) IDW. Złożenie JEDZ w zwykłej formie pisemnej lub na nośniku danych (CD, pendrive
lub innych) jest niedopuszczalne. c) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego,
osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia, wraz z wymaganymi dokumentami, sporządzone według wzorów
stanowiących załączniki nr 6.1 i 6.2 do niniejszej IDW, d) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w
przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru, albo
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, e) 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, f) dowód
wniesienia wadium, g) wyceniony Wykaz Cen, 2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w
ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium. Kontrakt 1 - „Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie”
Wadium wymagane w postępowaniu wynosi: 150.000,00 PLN. Kontrakt 2 - „Budowa i remont
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin” Wadium wymagane w postępowaniu wynosi:
50.000,00 PLN. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a)
pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach
bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.110 z późn. zm.). 2) W przypadku składania
przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z
obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie
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(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności
gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: „- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust.3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w
art. 25ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictwlub listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronielub, że - Wykonawca,
którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych wofercie, lub •
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub • zawarcie umowy stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 3) Postanowienia pkt 10.2.2) stosuje się
odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 10.2.1)b) i 10.2.1)e). 3. Miejsce i sposób
wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek
Zamawiającego: Urząd Miejski w Sulęcinie, Ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin Nr rachunku: 79 1240
3624 1111 0000 3063 3166 z dopiskiem: „WADIUM – Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w
Sulęcinie” i/lub „WADIUM - Budowa i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin” Do
oferty należy dołączyć oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia
przelewu na konto Zamawiającego. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez
Zamawiającego formach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego poprzez dołączenie oryginału
dokumentu wadialnego do oferty. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu
bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania
ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem
koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium
w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony
do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego
kopia w ofercie. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5
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ustawy pzp. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona. 5. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a
ustawy Pzp. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) W przypadku wniesienia wadium w
pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. 4) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek
wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli : a) wykonawca, którego oferta została
wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy, b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3
i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt
3,co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
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Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
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Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 1) zostanie zawarta w
formie pisemnej, pod rygorem nieważności; 2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, jeżeli przepisy u.p.z.p. nie stanowią inaczej; 3) jest jawna i podlega udostępnieniu na
zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej; 4) zakres świadczenia
Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie; 5) jest
zawarta na okres wskazany w Części II niniejszej SIWZ; 6) jest nieważna: a) jeżeli zachodzą
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przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 7) umowa nie podlega unieważnieniu, jeżeli zachodzą
przesłanki, o których mowa w art.146 ust. 2 pkt1-2 Ustawy Pzp. 2. Szczegółowe warunki realizacji
umowy zostały przedstawione w Części II SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy: a) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po
stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym – zmiana taka wymaga
aneksu do Umowy, b) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że:
zaistniała konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot zamówienia
określony w Dokumentacji przetargowej wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert,
których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe, zgodne z programem realizacji
inwestycji zrealizowanie przedmiotu zamówienia,

nastąpiła zmiana przepisów powodujących

konieczność wprowadzenia innych rozwiązań, niż zakładano w Dokumentacji przetargowej wraz z
załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert,

nastąpiła zmiana przepisów powodujących

konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,

prace objęte umową zostały

wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia
terminowe, zgodne z programem realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu zamówienia,
organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie,

zaistniała

konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód
bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,

wystąpiły nieprzewidziane kolizje z

urządzeniami znajdującymi się w obszarze prowadzonej inwestycji,

wystąpiły złe warunki

atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub
normami technicznymi, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca musi przedstawić stosowne
dokumenty z IMiGW w szczególności długotrwałe ujemne temperatury zewnętrzne podczas
wykonywania robót budowlanych uniemożliwiające wykonanie robót objętych Programem
Wykonawcy zgodnie z kl. 8.3 w zgodzie z zapisami STWiORB lub nawalne deszcze (długotrwałe,
przekraczające 6 godzin/dobę lub w ilości przekraczającej 10mm/dobę)

wystąpiły w trakcie trwania

robót niezinwentaryzowane obiekty budowlane (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.),
archeologiczne oraz infrastruktura techniczna skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, odmienne niż w
dokumentacji projektowej warunki geologiczne i wodne

z powodu działań osób trzecich

uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które to działania
nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

z powodu okoliczności siły wyższej, np.

wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć z pewnością (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, itp.), w szczególności zagrażającego
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bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
zaistniała okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, będąca następstwem działania organów
administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez
organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,

w związku z usunięciem drzew zaszła konieczność

uzyskania dodatkowej opinii RDOŚ w zakresie występowania gniazd czynnych i ich zasiedlenia przez
ptaki (w tym gatunki chronione),

wystąpiła konieczność wykonania projektów zamiennych oraz

konieczność wykonania robót zamiennych,

zaistniały okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie

robót z przyczyn organizacyjnych i technicznych oraz wystapiły kolizje z równolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami,

zaistniała konieczność wstrzymania robót przez Zamawiającego

lub konieczność usunięcia błędów czy też wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej – będące
następstwem działania organów administracji,

wystąpiła konieczność uzyskania wyroku sądowego

lub innego orzeczenia sądu lub organu, której to konieczności nie przewidywano w dniu podpisania
umowy, a jego uzyskanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, c) w zakresie
zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w
Dokumentacji przetargowej wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem,
że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno - użytkowych przedmiotu zamówienia i będą
korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności:
parametrów technicznych przedmiotu zamówienia,

powodujących poprawienie

wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi

na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

powodujących obniżenie kosztu

ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia; - zmiana taka nie
skutkuje zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, d) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu
zamówienia określonego w Dokumentacji przetargowej wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili
otwarcia ofert, do wykonania elementów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia pod
warunkiem, że wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, w szczególności
spowodowane brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych.
Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia o charakterze odszkodowawczym związane z
ograniczeniem zakresu realizacji umowy; wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone
proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu, przy czy Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z
umowy planowanymi świadczeniami, e) w zakresie zmian personalnych wśród osób ze względów
losowych, służbowych, z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu
innych istotnych przyczyn, pod warunkiem, iż nowowprowadzane osoby spełniają wymagania
określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Wykonawca musi uzyskać zgodę
Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie, po uprzednim pisemnym
udokumentowaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Dokumentacji
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przetargowej. W przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę o takim fakcie, f) zmiany sposobu spełnienia świadczenia i związanej z tym konieczności
wykonania robót zamiennych, gdy zaistnieje/zajdzie:

konieczność zrealizowania projektu przy

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu,

odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki

geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

odmienne od przyjętych w

dokumentacji projektowej warunki terenowe poziomy wód podziemnych, istnienie podziemnych
urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

niedostępność na rynku materiałów lub

urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

pojawienie się na rynku części, materiałów lub

urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotowej
umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

konieczność zaspokojenia w

związku z realizacją przedmiotowej umowy, roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, w tym grup
społecznych lub zawodowych niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawarcia umowy,
przy czym wystąpienie powyższych robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania
umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu
określonego w niniejszej Dokumentacji przetargowej oraz wynikającego z treści oferty. Roboty
zamienne nie mogą wynikać z braku zachowania przez Wykonawcę należytej staranności na etapie
planowania i realizacji robót. g) Wprowadzenie robót zamiennych będzie polegało na usunięciu z
Wykazu Cen, robót zamienianych i wprowadzeniu robót niezbędnych do wykonania Kontraktu, tj.
robót zamiennych wraz z określeniem nowej Kwoty Kontraktowej, ustalonej zgodnie z klauzulą 12.3.
4. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego
zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń
Wykonawcy do ich dokonania. 5. Każdorazowo o wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na
zmianę umowy Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego, z podaniem
faktycznego uzasadnienia wniosku o zmianę umowy. 6. Zmiana postanowień zawartej umowy może
nastąpić za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej
zmiany (poza wyjątkami opisanymi powyżej). 7. Niżej określone zmiany: a) zmiany adresu, nazwy,
osób reprezentujących Wykonawcę - zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy, b) w przypadku
zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli
zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – zmiana taka nie
wymaga zmiany Umowy. Warunki formalne: Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany
postanowień umowy mogą być przeprowadzone w razie zaistnienia warunków materialnych, jedynie
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po przeprowadzeniu negocjacji przez strony, prowadzących do wypracowania obustronnego
konsensusu obejmującego wprowadzone do umowy zmiany. Negocjacje będą mogły być prowadzone
na wniosek każdej ze stron, zgłaszany w razie zaistnienia powyższych warunków materialnych. W
przypadku, gdy strony w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie zakresu i treści
wprowadzanych zmian, podpisany zostanie przez strony aneks do umowy o realizację niniejszego
zamówienia publicznego. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia
możliwe będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania przedłoży
dokumenty potwierdzające przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz innych
ubezpieczeń wymaganych w ramach zawartej umowy – na czas wynikający z przedłużenia. 8.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości
nieprzekraczającej 10% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te
zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego
zamówienia została przewidziana w dokumentacji przetargowej oraz w umowie z Wykonawcą. W
takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności. 9. Zamówienia
uzupełniające mogą być udzielone w przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu robót w
następujących przypadkach:
wodociągowej,

wykonania dodatkowych odcinków sieci kanalizacyjnej lub

zmiany warunków technicznych wykonania robót w trakcie trwania umowy przez

administratorów dróg ,

zmiany warunków technicznych wykonania robót w trakcie trwania umowy

przez Zamawiającego,

wystąpienia w trakcie trwania robót niezinwentaryzowanych obiektów

budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) oraz infrastruktury technicznej skutkujące
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach
technologicznych lub materiałowych. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia
dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień podobnych, nieobjętych zamówieniem
podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego
prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej
wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie
zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie
wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania
zamówienia dodatkowego. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady
konkurencyjności. 11. Do określenia wynagrodzenia za ww. roboty zostaną zastosowane stawki nośniki kosztów, tj. stawka roboczogodziny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk oraz ceny materiałów
i sprzętu nie wyższe niż średnie wg cennika SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego
sporządzenie wyceny dla województwa lubuskiego. 12. W przypadku wystąpienia ww. robót,
wymagane są następujące dokumenty stanowiące podstawę przygotowania umowy: a) protokół
konieczności sporządzony przez Zamawiającego, b) kosztorys robót objętych protokołem konieczności
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- sporządzony przez Wykonawcę i sprawdzony przez Inżyniera, c) protokół z negocjacji
upoważnionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w których jest to konieczne).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-21, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-01-19 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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 przekracza kwotę, o której
mowa w art.11ust. 8 ustawy Pzp. Zamawiającym jest Gmina Sulęcin. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
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rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016r.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 Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18,69-200Sulęcin,tel. +48 95755 36 01, fax +48 95
755 21 22, e-mail: umig@sulecin.pl , — inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sulęcin
jest spółka CORE Consulting Sp.z o.o., 60-830Poznań, 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.
„Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie” oraz "Budowa i remont kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Sulęcin" nr JRP.271.2.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, —
odbiorcami Pani/Pa nadanych osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia29.1.2004 r.–Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.poz. 1579 z póź. 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, żeprzetwarzanie 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
podstawąprawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzieleniezamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie możenaruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,w celuzapewnienia korzystania
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ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lubprawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Kontrakt 1 "Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot
Kontraktu 1 stanowi rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie. W ramach rozdziału sieci
kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową przewiduje się: • budowę sieci
kanalizacji sanitarnej, • budowę sieci kanalizacji deszczowej, • renowację istniejącej kanalizacji
ogólnospławnej i zmiana sposobu użytkowania na kanalizację deszczową, • renowację istniejącej
kanalizacji ogólnospławnej i zmiana sposobu użytkowania na kanalizację sanitarną. Łączne długości
budowanych sieci (5030,0 m), w tym: • Budowa kanalizacji sanitarnej: Ø 300mmPP - L = 45,0 m Ø
200PP - L = 567,5 m Ø 160PP - L = 49,5 m Ø 300kamionka - L = 23,5 m Ø 200kamionka - L = 515,5 m
Ø 150kamionka - L = 34,0 m • Budowa kanalizacji deszczowej: Ø 600PP - L = 71,5 m Ø 500PP - L =
284,0 m Ø 300PP - L = 40,5 m Ø 250 PP - L = 333,0 m Ø 200 PP - L = 45,0 m Ø 600 kamionka - L =
78,0 m Ø 300kamionka - L = 291,5 m Ø 250kamionka - L = 234,5 m Ø 200kamionka - L = 107,5 m •
Renowacja istniejących kanałów – kanalizacja sanitarna: Ø 700 - L = 59,0 m Ø 600 - L = 123,0 m Ø 400 L = 39,0 m Ø 300 - L = 41,5 m Ø 250 - L = 81,0 m Ø 200 - L = 201,5 m • Renowacja istniejących
kanałów – kanalizacja deszczowa: Ø 600 - L = 276,5 m Ø 500 - L = 444,0 m Ø 400 - L = 51,5 m Ø 350 L = 101,5m Ø 300 - L = 728,5 m Ø 250 - L = 7,5 m Ø 200 - L = 71,5 m • Budowa kanalizacji deszczowej
do kanałów poddawanych renowacji: Ø 600PP - L = 1,5 m Ø 200PP - L = 53,0 m • Wymiana kanalizacji
deszczowej: Ø 350PP - L = 29,0 m • Separator - 3 szt. Budowa kanalizacji będzie prowadzona w
wykopach otwartych umocnionych ściankami szczelnymi lub rozporowymi z odwodnieniem przy
pomocy igłofiltrów lub powierzchniowym. W przypadku szczególnie trudnych uwarunkowań terenowych
(dużej ilości infrastruktury podziemnej, bliskości budynków i jedni dróg) projektuje się realizację
inwestycji metodami bezwykopowymi (przeciski i przewierty) przy czym komory startowe i końcowe
będą umacniane ściankami szczelnymi i odwadnianie igłofiltrami. Studnie rewizyjne przewidziano
wykonać jako betonowe DN 1000 lub tworzywowe DN425 i DN600. Przed wylotem ścieków opadowych
i roztopowych do odbiornika zaprojektowano separator substancji stałych i ropopochodnych o przepływie
nominalnym ≥ 60 l/s i maksymalnym ≥ 600 l/s wykonany w postaci zbiornika stalowego
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zabezpieczonego antykorozyjnie. Przyjęto metodę renowacji bezwykopowej z zastosowaniem rękawa
filcowego nasączonego żywicami epoksydowymi. UWAGA: Kanał sanitarny Ø 160 – odgałęzienie do
działki nr 264/4 w ul. E. Plater (odc.T.5-korek), przewidziany w projekcie budowlanym i wykonawczym
jest wyłączony z zakresu Kontraktu 1. Cały zakres Kontraktu 1 został podzielony na 14 odcinków
zgodnie z opisem w Wykazie Cen.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena

60,00

Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Dla Kontraktu 1 - 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jest to
Czas na Ukończenie, zgodnie z klauzulą 8.2. Warunków Kontraktowych FIDIC. Termin realizacji wynosi
18 miesięcy przy czym kontrakt 1 jest podzielony na XIV odcinków (roboty na odcinku V oraz część
robót Odcinka XIV należy rozpocząć nie wcześniej jak w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy,
natomiast część robót z odcinków: IV,VI oraz XIV należy wykonać nie później niż w terminie 5 miesięcy
od podpisania Umowy)

Część nr: 2 Nazwa: Kontrakt 2 "Budowa i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot
Kontraktu 2 stanowi budowa i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin. Łączne długości

10.10.2018, 14:35

27 z 28

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=faf8d7...

budowanych sieci (2087,5 m), w tym: • Budowa kanalizacji sanitarnej: Ø 200mm PP - L = 345,5 m Ø
160mm PP - L = 110,5 m • Renowacja istniejących kanałów sanitarnych: Ø 200mm - L = 1555,0 m •
Budowa kanalizacji sanitarnej do kanałów poddawanych renowacji: Ø 160mm PP - L = 76,5 m Budowa
kanalizacji będzie prowadzona w wykopach otwartych umocnionych ściankami szczelnymi lub
rozporowymi z odwodnieniem przy pomocy igłofiltrów lub powierzchniowym. W przypadku szczególnie
trudnych uwarunkowań terenowych (dużej ilości infrastruktury podziemnej, bliskości budynków i jezdni
dróg) projektuje się realizację inwestycji metodami bezwykopowymi (przecisk) przy czym komory
startowe i końcowe będą umacniane ściankami szczelnymi i odwadnianie igłofiltrami. Studnie rewizyjne
przewidziano wykonać jako betonowe DN 1000 lub tworzywowe DN425. Przyjęto metodę remontu
(renowacji) bezwykopowej z zastosowaniem rękawa filcowego nasączonego żywicami epoksydowymi.
Cały zakres Kontraktu 2 został podzielony na 4 odcinki zgodnie z opisem w Wykazie Cen.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena

60,00

Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: - Dla Kontraktu 2 – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jest to
Czas na Ukończenie, zgodnie z klauzulą 8.2. Warunków Kontraktowych FIDIC. Termin realizacji wynosi
12 miesięcy przy czym kontrakt 2 jest podzielony na III Odcinki, przy czym OdcinekI należy wykonać i
uzyskać dla nieniejszego Odcinka Świadectwo Przejęcia nie później niż jak w terminie 4 miesięcy od daty
podpisania umowy.
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