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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215479-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Tuchów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2020/S 090-215479
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 065905194
Adres pocztowy: ul. Jana III Sobieskiego 69c
Miejscowość: Tuchów
Kod NUTS: PL217
Kod pocztowy: 33-170
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
E-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl
Tel.: +48 146210562
Faks: +48 146210564
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dorzeczebialej.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.dorzeczebialej.pl/przetargi/aktualne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

Nazwa:
Remont sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II i Reymonta w Tuchowie
Numer referencyjny: ZP-7/20

II.1.2)

Główny kod CPV
45231300

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane
II.1.4)

Krótki opis:
1. Zadanie objęte prowadzonym postępowaniem przetargowym polegać będzie na remoncie sieci
wodociągowej w ul. Jana Pawła II i Reymonta w Tuchowie zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym
załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie niezbędnej dokumentacji – zgłoszenia wykonania
remontu oraz robót budowlano-montażowych w zakresie wymiany wodociągu na nowy po śladzie istniejącego
wodociągu położonego w ul. Jana Pawła II o długości ok. 344 mb. Istniejący wodociąg zbudowany jest w części
z rur DN100 żeliwo, a w części z rur DN 100AC. Równolegle z istniejącym rurociągiem należy posadowić nowy
z rury PE100RC SDR11 PN16 DN110.
3. Szczegóły zostały opisane w SIWZ i WWiORB.

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
45100000
45110000
45111200
45233000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon ul. Jana Pawła II i Reymonta w Tuchowie, gm. Tuchów, powiat tarnowski, województwo małopolskie,
POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zadanie objęte prowadzonym postępowaniem przetargowym polegać będzie na remoncie sieci
wodociągowej w ul. Jana Pawła II i Reymonta w Tuchowie zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym
załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie niezbędnej dokumentacji – zgłoszenia wykonania
remontu oraz robót budowlano-montażowych w zakresie wymiany wodociągu na nowy po śladzie istniejącego
wodociągu położonego w ul. Jana Pawła II o długości ok. 344 mb. Istniejący wodociąg zbudowany jest w części
z rur DN100 żeliwo, a w części z rur DN 100AC. Równolegle z istniejącym rurociągiem należy posadowić nowy
z rury PE100RC SDR11 PN16 DN110.
3. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
3.1. Wymianie oprócz rury przewodowej podlega:
— węzeł włączeniowy przy ul. Mickiewicza wraz zasuwą. W to miejsce należy zamontować trójnik DN 100/100
oraz 2 zasuwy 110, w tym jedną na trójniku po stronie wymienionego rurociągu, a drugą na trójniku po stronie
zasilającej rurociągu przy ul. Mickiewicza,
— wymiana ok. 20 mb rurociągu DN110 stanowiącego odejście sieci w stronę ul. os. Centrum oraz wbudowanie
zasuwy DN 1100,
— wymiana przyłącza wodociągowego do budynku nr ... (siedziba Urzędu Miejskiego) o długości 3 mb DN 63,
— przepięcie przyłącza wodociągowego DN 32 do budynku mieszkalnego nr 11,
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— przepięcie przyłącza wodociągowego DN 40 do budynku mieszkalnego nr 15 (apteka),
— przepięcie przyłącza wodociągowego DN 63 do budynku nr 6 (szkoła podstawowa),
— przepięcie przyłącza wodociągowego DN 32 do budynku nr 17/19,
— wymiana hydrantu podziemnego na wysokości szkoły podstawowej,
— przepięcie przyłącza wodociągowego DN 32 do budynku nr 21,
— przepięcie wodociągu DN 50 w rejonie skrzyżowania ul. Jana Pawła II i ul. os. Centrum,
— węzeł włączeniowy przy. ul. Reymonta wraz zasuwą. W to miejsce należy zamontować trójnik DN 110/110
oraz 2 zasuwy 110, w tym jedną na trójniku po stronie rurociągu stanowiącego odejście na teren liceum
ogólnokształcącego, a drugą na trójniku po stronie zasilającej rurociągu przy ul. Reymonta.
Dokumentacja według stanu archiwalnego do wglądu u Zamawiającego. Zapisy mapowe Wykonawca powinien
zweryfikować ze stanem faktycznym przed złożeniem oferty cenowej.
Remont sieci wodociągowej przeprowadzić metodą przewiertu sterowanego z zachowaniem dotychczasowej
trasy rurociągów. Wymianie podlega cała armatura. Wszystkie zasuwy odcinające montować bezpośrednio
przy węzłach włączeniowych. Nawierty i zasuwy wyposażyć w obudowy teleskopowe i skrzynki żeliwne.
Preferowana armatura produkcji Jafar. lub równoważny. Zastosować trójniki z żeliwa sferoidalnego łączone
kołnierzowo, łuki PEHD lane lub formowalne. Zabrania się stosowania łuków i kolan segmentowych.
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
Początek: 01/07/2020
Koniec: 31/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin rozpoczęcia prowadzenia robót uzależniony jest od przebiegu postępowania przetargowego. Wskazany
termin jest terminem szacowanym.

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:
Zamawiający będzie wymagał, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia posiadały uprawnienia określone
przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
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Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę
oświadczenia wstępnego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w formie wypełnionego, podpisanego i
przesłanego elektronicznie formularza JEDZ – aktualnego na dzień składania oferty.
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

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wymagania dotyczące wnoszenia wadium opisano w pkt 8 SIWZ.
3. Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo ustanowione
do reprezentowania Wykonawcy(-ów) ubiegającego(-ych) się o udzielenie zamówienia publicznego bądź
wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź w formie notarialnie
uwierzytelnionej kopii.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo
z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie
zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub
pełnomocnika).
4. Szczegółowy zakres opisano w pkt 6.6 SIWZ.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Umowa stanowi załącznik do SIWZ – część II.

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)
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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: 12/06/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/06/2020
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o., Oczyszczalnia Ścieków, ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170
Tuchów, POLSKA, sala narad (parter)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Dokumenty do złożenia za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu:
1.1. oferta złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;
1.2. oświadczenie wstępne stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ w formie wypełnionego i podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(zwanego dalej „JEDZ”) – aktualne na dzień składania oferty;
1.3. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa(-ją) na podstawie pełnomocnictwa,
to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie
notarialnie uwierzytelnionej kopii. W przypadku składania oferty elektronicznie oryginał podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są składającymi ofertę podmiotami lub jeśli są
wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym.
Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji
zostało podpisane przez osobę(-y) uprawnione do działania w jego imieniu;
1.4. potwierdzenie skutecznego wniesienia wadium:
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a. w przypadku wadium w formie pieniężnej – zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert;
b. w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub
poręczenia). Dokument należy przekazać przed upływem terminu składania ofert w formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uwaga. Sposób komunikacji z Zamawiającym na dalszym etapie postępowania został szczegółowo opisany w
SIWZ.
2. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w pkt 20 SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu
VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g ustawy Pzp).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2020
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