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Roboty budowlane - 350937-2019
26/07/2019

S143

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.
Polska-Celestynów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
2019/S 143-350937
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Gmina Celestynów
013268965
ul. Regucka 3
Celestynów
05-430
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Bojanowska-Niewczas
Tel.: +48 227897060
E-mail: ug@celestynow.pl
Faks: +48 227897011
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.celestynow.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.celestynow.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://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś”
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Numer referencyjny: RIZPiFZ.271.51.2019
II.1.2) Główny kod CPV
45231300
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj sieci
kanalizacyjnej i sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 17 000
m, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś w ramach realizacji projektu Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Karczew i Celestynów etap II.
POIS.02.03.00-00-0104/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w
zakresie:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu w zakresie zgłoszenia robót budowlanych,
2) Budowa sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym o łącznej
długości ok. 17 000 m oraz przykanalików do granicy wszystkich zabudowanych
nieruchomości.
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
45111200
45200000
45111240
45232410
71320000
71322200
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Celestynów
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj sieci
kanalizacyjnej i sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 17 000
m, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś w ramach realizacji projektu Poprawa
gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Karczew i Celestynów etap II.
POIS.02.03.00-00-0104/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w
zakresie:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu w zakresie zgłoszenia robót budowlanych, oraz
zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
systemie grawitacyjno-ciśnieniowym o łącznej długości ok. 17 000 m z rur PVC SN
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8 (sieć grawitacyjna) oraz PE 100 SDR 11 PN 16 (sieć ciśnieniowa) oraz projektu
przykanalików do granicy wszystkich zabudowanych nieruchomości,
2) Budowa sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym o łącznej
długości ok. 17 000 m oraz przykanalików do granicy wszystkich zabudowanych
nieruchomości wraz z uzyskaniem zgłoszenia o niewniesieniu sprzeciwu wydanym
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku.
2. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w PFU stanowiącym
Załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Po zakończeniu robót w pasie drogi, Wykonawca zobowiązany jest do
przywrócenia stanu nawierzchni pasa drogowego do stanu przed rozpoczęciem
wykonywania robót, pod nadzorem kierownika robót.
4. Zamawiający posiada archiwalną dokumentację projektową wraz z wszelkimi
uzgodnieniami i opiniami, która dostępna jest do wglądu w siedzibie
Zamawiającego.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Koniec: 30/10/2022
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:
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Karczew i Celestynów
etap II. POIS.02.03.00-00-0104/17 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020
II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
Zamawiającego zamowienia@celestynow.pl.
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
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania przez wykonawcę, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 6 000 000,00
PLN,
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co
najmniej: 10 000 000,00 zł.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania się przez wykonawcę,
że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 7 km i wartości
minimum 5 000 000 PLN,
b) ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania przez wykonawcę, że
wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę
polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji
sanitarnej o długości minimum 7 km o wartości minimum 150 000,00 PLN,
c) ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania się przez wykonawcę,
że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowalnymi tj.:
— min. 1 osobą wskazaną do pełnienia roli kierownika budowy, która posiada
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która jest aktualnie wpisana na listę
członków właściwej Izby samorządu zawodowego
— min. 1 osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót, która posiada
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej
drogowej, która jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej Izby samorządu
zawodowego,
— min. 1 osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót, która posiada
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
W zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która
jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego,
— min. 1 osobę osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające
Do projektowania obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamówienia lub
inne uprawnienia im odpowiadające, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz wpisaną do właściwej izby samorządu
zawodowego.
Uwaga: Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z
dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. Z 2018 r. poz. 1202) oraz
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub ważne, odpowiadające im
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kwalifikacje nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym
zamówieniem. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również
kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a
ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia
22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2275).
d) ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania się przez wykonawcę,
że dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi
dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia, tj.:
— Koparko-ładowarka - min. 1 szt.
— Samochód dostawczy o ładowności min. 0,9 t.-min. 1 szt.
— Samochód ciężarowy o ładowności min. 4 t – min. 1 szt.
— Zgrzewarka do rur PE – min. 1 szt.
— Zgrzewarka doczołowa do rur PE – min. 1 szt.
— Zagęszczarka stopowa – min. 2 szt.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, która dostępna jest na stronie
internetowej Zamawiającego.
Zmawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał
na powtórzeniu robót podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego
zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 50 % wartości zamówienia
podstawowego i została w niej uwzględniona. Ewentualny zakres tych zamówień
obejmuje w szczególności roboty budowlane związane
Z budową sieci kanalizacyjnej (wraz z robotami towarzyszącymi) oraz sporządzenie
dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej. Zamówienia, o których
mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie –
zgodnej z treścią umowy podstawowej (zmianie może ulec termin wykonania,
długość gwarancji i rękojmi za wady lub wynagrodzenie Wykonawcy), po
przeprowadze
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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
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Data: 29/08/2019
Czas lokalny: 10:30
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: 29/08/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. sala konferencyjna Urzędu
Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 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:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 200 000,00 PLN.
2. Podstawy wykluczenia Wykonawcy: określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy
Pzp;
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj.:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których
usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie,
2) wykaz robót budowlanych wykonanych 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 zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone,
3) wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 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 osobami dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
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zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego,
4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami,
5) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego,
6) 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu,
7) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
8) 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,
9) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
4. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie (JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2019
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