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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44370-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Stężyca: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2017/S 025-044370

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

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

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
589-201-05-87
ul. Jana III Sobieskiego 31
Stężyca
83-300
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Wysocki – Prezes Zarządu
Tel.:  +48 586846225
E-mail: gpkomunalne@stezyca.eu 
Faks:  +48 586846229
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gpkomunalne.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://gpkomunalne.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.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka,
Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca.
Numer referencyjny: ZP.271.1.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45231300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:gpkomunalne@stezyca.eu
http://gpkomunalne.pl
http://gpkomunalne.pl
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Zamówienie obejmuje wykonanie robót:
Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Kamienica Szlachecka, Borucino
Część 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szymbark, Potuły
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, wraz z
przepompowniami ścieków i przyłączami.
Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz
załącznikach do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Kamienica Szlachecka, Borucino
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stężyca, Kamienica Szlachecka, Borucino (woj. pomorskie).

II.2.4) Opis zamówienia:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stężyca, Kamienica Szlachecka, Borucino. Zakres
zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, wraz z przepompowniami
ścieków i przyłączami. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) oraz załącznikach do SIWZ, dostępnych na stronie internetowej www.gpkomunalne.pl, pod
ogłoszeniem o zamówieniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena - Waga: 85

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2019
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

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0036/16.

www.gpkomunalne.pl
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szymbark, Potuły
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szymbark, Potuły (woj. pomorskie).

II.2.4) Opis zamówienia:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymbark i Potuly. Zakres zamówienia obejmuje
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, wraz z przepompowniami ścieków i przyłączami.
Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
oraz załącznikach do SIWZ, dostępnych na stronie internetowej www.gpkomunalne.pl, pod ogłoszeniem o
zamówieniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena - Waga: 85

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2019
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

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0036/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie
wykaże, że:

www.gpkomunalne.pl
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— posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wysokości minimum:
Część 1 – 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych)
Część 2 – 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych)
— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum:
Część 1 – 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych)
Część 2 – 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dokumentów:
1) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
2) Informacji 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.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów,
o których mowa w pkt. 6.5.1 SIWZ, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o
których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie
wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową określone powyżej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie
wykaże, że:
— w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
część 1 – jedną robotę budowlaną o wartości minimum 10 000 000 PLN brutto, w której zakres wchodziło
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości minimum 10 km oraz sieci kanalizacji sanitarnej
tłocznej o długości minimum 3 km, w tym wykonanie sieci kanalizacji metodą bezwykopową o długości minimum
2 km oraz przepompownie ścieków w ilości minimum 7 szt. oraz jedną robotę budowlaną, w której zakres
wchodziło wykonanie lub odtworzenie nawierzchni bitumicznej o powierzchni minimum 7.000 m²
część 2 – jedną robotę budowlaną o wartości minimum 5 000 000 PLN brutto, w której zakres wchodziło
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości minimum 5 km oraz sieci kanalizacji sanitarnej
tłocznej o długości minimum 3 km w tym wykonanie sieci kanalizacji metodą bezwykopową o długości minimum
2 km oraz przepompownie ścieków w ilości minimum 4 szt. oraz jedną robotę budowlaną, w której zakres
wchodziło wykonanie lub odtworzenie nawierzchni bitumicznej o powierzchni minimum 5.000 m²
— dysponuje lub będzie dysponował co najmniej osobami: kierownik budowy, geodeta, kierownik robót
elektrycznych, kierownik robót drogowych, archeolog, kierownik kontraktu – zgodnie z warunkami
szczegółowymi określonymi w SIWZ (Z uwagi na konstrukcję formularza ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający
nie ma możliwości zamieszczenia pełnego opisu warunku w ogłoszeniu).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dokumentów:
1) wykazu 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
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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;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcą do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami;
Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie
wykaże, że posiada zdolności techniczne i kwalifikacje zawodowe zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie przewiduje się wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości:
Część 1 – 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)
Część 2 – 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
na warunkach określonych w SIWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczenie finansowe przeprowadza się etapami: płatności częściowe proporcjonalnie do wykonanych robót,
po dokonaniu odbioru częściowego oraz płatność końcowa w wysokości 10 % wynagrodzenia.
Szczegółowe warunki płatności zostały określone w SIWZ i załącznikach.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając wspólną ofertę, w takim przypadku
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o
udzielenie zamówienia mogą być np. spółka cywilna – w rozumieniu przepisów art. 860-875 Kodeksu cywilnego
lub Wykonawcy, którzy zawarli porozumienie w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, nie
będący spółką cywilną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się
o zamówienie, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku zawierania umowy
z Wykonawcami, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga przed jej
zawarciem dostarczenia dokumentu regulującego ich współpracę.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty
na warunkach określonych w SIWZ.



Dz.U./S S25
04/02/2017
44370-2017-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 8

04/02/2017 S25
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 8

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/03/2017
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: 14/03/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Sekretariat Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 31, 83-322 Stężyca.
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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu
składane są na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z zapisami SIWZ.
Wykaz dokumentów od podmiotów zagranicznych, podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, polegających na zasobach innych podmiotów-został określony w SIWZ.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert (z uwagi na konstrukcję formularza
ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający określił w Sekcji IV. 2. 6), że są to 2 miesiące (od ustalonej daty
składania ofert).
Zamawiający przewiduje realizację zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych,
o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp. Zakres zmówienia nie przekroczy 20 % wartości zamówienia
podstawowego i polegać będzie na wykonaniu podobnych robót budowlanych objętych zamówieniem
podstawowym, w szczególności: roboty ziemne – wykopy, wykonanie przewiertów, wykonanie przecisków,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodociągowych, budowa studni, budowa przyłączy, budowa
przepompowni, zagospodarowanie terenu, układanie kostki, krawężników, podbudowy, wykonanie nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych, instalacje elektryczne, instalacje wod-kan, wentylacje, montaż osprzętu.
Zamawiający udzieli zamówienia pod warunkiem zaistnienia potrzeby po stronie Zamawiającego oraz pod
warunkiem zapewnienia środków finansowych na ten cel oraz po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na warunkach określonych w załączonym do SIWZ
projekcie umowy.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny
ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
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:
Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych Dział VI Środki ochrony
prawnej.
Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2017
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