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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:543071-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Drwinia: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2019/S 221-543071
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Eko-Drwinia Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Drwinia 57
Miejscowość: Drwinia
Kod NUTS: PL214
Kod pocztowy: 32-709
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Topór, Michał Lysy
E-mail: eko-drwinia@drwinia.pl
Tel.: +48 122849822
Adresy internetowe:
Główny adres: http://eko.drwinia.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://e-ProPublico.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-ProPublico.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://e-ProPublico.pl/

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

Nazwa:
Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia
Numer referencyjny: ZP.ED.271.2.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
45231300

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane
II.1.4)

Krótki opis:
1. Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa (wg warunków kontraktowych FIDIC - żółta
książka) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację elementów infrastruktury kanalizacji
sanitarnej w gminie Drwinia (Dziewin).
2. Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa (wg warunków kontraktowych FIDIC - żółta
książka) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację elementów infrastruktury kanalizacji
sanitarnej w gminie Drwinia (Mikluszowice, Gawłówek).
3. Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa (wg warunków kontraktowych FIDIC - żółta
książka) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację elementów infrastruktury kanalizacji
sanitarnej w gminie Drwinia (Niedary).
4. Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa (wg warunków kontraktowych FIDIC - żółta
książka) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację elementów infrastruktury wodociągowej w
gminie Drwinia.

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i
eksploatację elementów infrastruktury kanalizacji sanitarnej w gminie Drwinia (Dziewin)
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300
45200000
71000000
45230000
71300000
45231000
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Drwinia, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa (wg warunków
kontraktowych FIDIC - żółta książka) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację następujących
elementów infrastruktury kanalizacji sanitarnej w gminie Drwinia (Dziewin):
1) sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowości Dziewin o łącznej długości
około 11,84 km wraz z co najmniej 6 sieciowymi przepompowniami ścieków, około 290 szt. przyłączy kanalizacji
sanitarnej (odcinków kwalifikowalnych, uwzględnionych w długości sieci);
3

2) oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziewin o przepustowości Qśr. = 500 m /d i RLM 5000.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” oraz program
funkcjonalno-użytkowy będące załącznikami do SIWZ.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.
1) Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności w
warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 Kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub
podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawcę lub podwykonawcę - zamawiający, zgodnie
z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób,
które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w szczególności:
a) związanych z wykonaniem robót instalacyjnych i montażowych;
b) związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej lub asfaltowej lub inne roboty drogowe
(jeśli będą wykonywane);
c) związanych z wykonaniem robót kubaturowych.
2) Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, wykonujących usługi dostaw materiałów
budowlanych, usługi transportowe, sprzętowe i podobne.
3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, dokumentów
potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej pisemnego
oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy
są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 - Kodeks pracy
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z
dnia 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015, poz. 2008 oraz z 2016, poz. 1265).
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt 1 wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
4) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zostały opisane w projekcie kontraktu będącym załącznikiem do SIWZ;
5) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie kontraktu
będącym załącznikiem do SIWZ.
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: 20/12/2019
Koniec: 30/09/2021
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
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, oś priorytetowa
II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" działanie 2.3. "Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach"

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i
eksploatację elementów infrastruktury kanalizacji sanitarnej w gminie Drwinia (Mikluszowice, Gawłówek)
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300
45200000
71000000
45230000
71300000
45231000
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Drwinia, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa (wg warunków
kontraktowych FIDIC - żółta książka) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację następujących
elementów infrastruktury kanalizacji sanitarnej w gminie Drwinia (Mikluszowice, Gawłówek):
1) sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowościach Mikluszowicach i
Gawłówku o łącznej długości około 8,94 km wraz z co najmniej 5 sieciowymi przepompowniami ścieków, oraz
około 200 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej (odcinków kwalifikowanych uwzględnionych w długości sieci).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” oraz program
funkcjonalno-użytkowy będące załącznikami do SIWZ.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.
1) Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności w
warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 Kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub
podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawcę lub podwykonawcę - zamawiający, zgodnie
z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób,
które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w szczególności:
a) związanych z wykonaniem robót instalacyjnych i montażowych;
b) związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej lub asfaltowej lub inne roboty drogowe
(jeśli będą wykonywane);
c) związanych z wykonaniem robót kubaturowych;
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2) Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, wykonujących usługi dostaw materiałów
budowlanych, usługi transportowe, sprzętowe i podobne.
3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, dokumentów
potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej pisemnego
oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy
są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 - Kodeks pracy
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z
dnia 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015, poz. 2008 oraz z 2016, poz. 1265).
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt 1 wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
4) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zostały opisane w projekcie kontraktu będącym załącznikiem do SIWZ.
5) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie kontraktu
będącym załącznikiem do SIWZ.
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: 20/12/2019
Koniec: 30/09/2021
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, oś priorytetowa
II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" działanie 2.3. "Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach"

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i
eksploatację elementów infrastruktury kanalizacji sanitarnej w gminie Drwinia (Niedary)
Część nr: 3
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300
45200000
71000000
45230000
71300000
45231000
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Drwinia, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa (wg warunków
kontraktowych FIDIC - żółta książka) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację następujących
elementów infrastruktury kanalizacji sanitarnej w gminie Drwinia (Niedary):
1) sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowości Niedary o łącznej długości
około 1,72 km, około 34 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej (odcinków kwalifikowalnych uwzględnionych w
długości sieci);
3

2) oczyszczalni ścieków w miejscowości Niedary o przepustowości Qśr. = 200 m /d i RLM 2000.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” oraz program
funkcjonalno-użytkowy będące załącznikami do SIWZ.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.
1) Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności w
warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 Kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub
podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawcę lub podwykonawcę - zamawiający, zgodnie
z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób,
które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w szczególności:
a) związanych z wykonaniem robót instalacyjnych i montażowych;
b) związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej lub asfaltowej lub inne roboty drogowe
(jeśli będą wykonywane);
c) związanych z wykonaniem robót kubaturowych.
2) Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, wykonujących usługi dostaw materiałów
budowlanych, usługi transportowe, sprzętowe i podobne.
3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, dokumentów
potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej pisemnego
oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy
są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 - Kodeks pracy
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z
dnia 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015, poz. 2008 oraz z 2016, poz. 1265).
oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt 1 wykonują osoby zatrudnione na
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podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
4) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zostały opisane w projekcie kontraktu będącym załącznikiem do SIWZ.
5) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie kontraktu
będącym załącznikiem do SIWZ.
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: 20/12/2019
Koniec: 30/09/2021
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, oś priorytetowa
II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" działanie 2.3. "Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach"

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zaprojektowanie,uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i
eksploatację elementów infrastruktury wodociągowej w gminie Drwinia
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300
45200000
71000000
45230000
71300000
45231000
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Gmina Drwinia, POLSKA.
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa (wg warunków
kontraktowych FIDIC - żółta książka) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację następujących
elementów infrastruktury wodociągowej w gminie Drwinia w zakresie:
3

1) ujęcia wody (studnia głębinowa - 1 szt.) o wydajności około 60–70 m /h wraz ze stacją uzdatniania wody
(SUW) w miejscowości Gawłówek;
2) magistralnej sieci wodociągowej o długości około 900 mb w miejscowościach Gawłówek oraz Mikluszowice.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” oraz program
funkcjonalno-użytkowy będące załącznikami do SIWZ.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.
1) Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności w
warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 Kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub
podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawcę lub podwykonawcę - zamawiający, zgodnie
z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób,
które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w szczególności:
a) związanych z wykonaniem robót instalacyjnych i montażowych;
b) związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej lub asfaltowej lub inne roboty drogowe
(jeśli będą wykonywane);
c) związanych z wykonaniem robót kubaturowych.
2) Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, wykonujących usługi dostaw materiałów
budowlanych, usługi transportowe, sprzętowe i podobne.
3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, dokumentów
potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej pisemnego
oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy
są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 - Kodeks pracy
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z
dnia 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015, poz. 2008 oraz z 2016, poz. 1265).
oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt 1 wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
4) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zostały opisane w projekcie kontraktu będącym załącznikiem do SIWZ.
5) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie kontraktu
będącym załącznikiem do SIWZ.
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: 20/12/2019
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Koniec: 30/09/2021
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, oś priorytetowa
II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" działanie 2.3. "Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach"

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla zadania częściowego nr 1:
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez posiadanie przez wykonawcę:
1) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 PLN;
2) zdolności kredytowej lub środków finansowych do wykonania zadania w kwocie co najmniej 1 000 000,00
PLN.
Dla zadania częściowego nr 2:
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez posiadanie przez wykonawcę:
1) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 600 000,00 PLN;
2) zdolności kredytowej lub środków finansowych do wykonania zadania w kwocie co najmniej 600 000,00 PLN.
Dla zadania częściowego nr 3:
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez posiadanie przez wykonawcę:
1) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400 000,00 PLN;
2) zdolności kredytowej lub środków finansowych do wykonania zadania w kwocie co najmniej 400 000,00 PLN.
Dla zadania częściowego nr 4:
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez posiadanie przez wykonawcę:
1) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000,00 PLN;
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2) zdolności kredytowej lub środków finansowych do wykonania zadania w kwocie co najmniej 300 000,00 PLN.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla zadania częściowego nr 1:
1. W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie wykonał:
1) w formule zaprojektuj i wykonaj co najmniej 1 zamówienie obejmujące budowę oczyszczalni ścieków o
3

przepustowości co najmniej Qśr. = 200 m /d;
2) w formule zaprojektuj i wykonaj co najmniej 1 zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę, lub
rozbudowę sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 5 km.
Dysponuje co najmniej:
1) osobą do projektowania (posiadająca uprawnienia do projektowania) w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą
uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, wykazując doświadczenie w projektowaniu co najmniej 1 zadania budowy lub
3

przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśr. = 200 m /d;
2) osobą jw. - wykazując doświadczenie w projektowaniu co najmniej 1 zadania budowy lub przebudowy lub
rozbudowy sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 5 km.
Dla zadania częściowego nr 2:
1. W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie wykonał:
1) w formule zaprojektuj i wykonaj co najmniej 1 zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę, lub
rozbudowę sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 4 km.
Dysponuje co najmniej:
1) osobą do projektowania jw. - wykazując doświadczenie w projektowaniu co najmniej 1 zadania budowy lub
przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 4 km.
Dla zadania częściowego nr 3:
1. W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie wykonał:
1) w formule zaprojektuj i wykonał co najmniej 1 zamówienie obejmujące budowę oczyszczalni ścieków o
3

przepustowości co najmniej Qśr. = 100 m /d.
Dysponuje co najmniej:
1) osobą do projektowania jw. - wykazując doświadczenie w projektowaniu co najmniej 1 zadania budowy lub
3

przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśr. = 100 m /d.
Dla zadania częściowego nr 4:
1. W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie wykonał w formule zaprojektuj i wykonaj co najmniej 1 zamówienie na budowę lub
przebudowę, lub rozbudowę infrastruktury wodociągowej obejmującej zakresem budowę lub przebudowę, lub
3

rozbudowę ujęcia wody o wydajności co najmniej 30 m /h.
Dysponuje co najmniej:
1) osobą do projektowania jw. - wykazując doświadczenie w projektowaniu co najmniej 1 zadania budowy lub
przebudowy lub rozbudowy infrastruktury wodociągowej obejmującej zakresem budowę lub przebudowę, lub
3

rozbudowę ujęcia wody o wydajności co najmniej 30 m /h.
Oraz do wszystkich części:
15/11/2019
S221
https://ted.europa.eu/
TED

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

10 / 13

Dz.U./S S221
15/11/2019
543071-2019-PL

Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

11 / 13

Dysponuje co najmniej:
Osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków nie zamieszczono pełnej treści która to znajduje się w dokumentacji
postępowania.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Dla wszystkich zadań częściowych:
1 - Cena
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
Gdzie:
— Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
— Cof - cena podana w ofercie.
2 - Okres rękojmi i gwarancji
Okres rękojmi i gwarancji za każdy kwartał ponad 60 miesięcy 1 punkt (maks. 4 kwartały)
Liczba punktów = (ORbad/4) * 100 * waga
Gdzie:
— ORbad - 0 - 4 punktów przyznane badanej ofercie.
Minimalny wymagany okres rękojmi i gwarancji to 60 miesięcy. Wykonawca otrzyma dodatkowy punkt za
każdy okres dłuższy o kwartał jednak nie więcej niż 4 kwartały. Nie będzie punktowany dłuższy okres rękojmi i
gwarancji niż 72 miesiące.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 1: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 PLN);
Dla zadania częściowego nr 2: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN);
Dla zadania częściowego nr 3: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 PLN);
Dla zadania częściowego nr 4: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 PLN).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
wartości ceny ofertowej (dla każdej części).

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest wykonać w uzgodnieniu
z zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy.
Wykonawca opracuje plan płatności i uzyska akceptację zamawiającego dla planu płatności w terminie 14 dni
od wejścia w życie kontraktu.
W planie płatności zostaną osobno podane kwoty za projektowanie i roboty. Plan płatności musi być spójny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

15/11/2019
S221
https://ted.europa.eu/
TED

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

11 / 13

Dz.U./S S221
15/11/2019
543071-2019-PL

Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

12 / 13

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/12/2019
Czas lokalny: 09:00

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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/12/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy, na karcie „Oferty/Załączniki”, poprzez odszyfrowanie i
otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem w Urzędzie Gminy w Drwini, Drwinia 57 pok. nr 12,
POLSKA.

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:
Wykaz dokumentów wymaganych został określony w dokumentacji postępowania.

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
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://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 do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
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: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/11/2019
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