
 
  

 

Gmina Złoczew

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Budowy kanalizacji
sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie
odcinek S19 - S22
Kategoria - Przetargi 

Data publikacji -19 stycznia 2018 godz. 13:19  

Ogłoszenie nr 507861-N-2018 z dnia 2018-01-19 r.

Gmina Złoczew: Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w
Złoczewie odcinek S19 - S22

 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

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
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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 

Tak

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

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: Gmina Złoczew, krajowy numer identyfikacyjny
73093458800000, ul.  Szkolna  16 , 98270   Złoczew, woj. łódzkie, państwo Polska,
tel. 438 202 270, e-mail zloczew.zamowienia@bazagmin.pl, faks 438 202 592. 
 Adres strony internetowej (URL): www.bip.zloczew.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
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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)

Nie 
 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia 
 www.zloczew.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: 
 Nie 
 Inny sposób: 
 Adres: 
 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 

 II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji
sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek S19 - S22 
 Numer referencyjny: Zp.271.1.2018 
 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia
przeprowadzono dialog techniczny 
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Nie 
 II.2)Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
 II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
 Zamówienie podzielone jest na części:

Nie 
 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: Przedmiotem
zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ciągu ul.
Wieluńskiej w Złoczewie, odcinek od studni S19 do studni S22. Szczegółowy opis i
zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, przedmiarach
robót budowlanych oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych. 
 II.5) Główny kod CPV: 45232410-9 
 Dodatkowe kody CPV: 
 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: Nie 
 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: 
 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:    lub dniach: 
 lub 
 data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-15 
 II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
 Określenie warunków: 
 Informacje dodatkowe 
 III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
 Określenie warunków: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany przez
zamawiającego, za spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden z wykonawców
składających wspólnie ofertę. 
 Informacje dodatkowe 
 III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
 Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że w
okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
prawidłowo ukończył co najmniej: a) jedno zadnie polegające na wykonaniu sieci
kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 100mb, Zamawiający wymaga,
aby wykonawca, wykazał, że osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i
wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, tj. co najmniej:
1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako Kierownik
Budowy – z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń. Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej
ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą,
uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, warunek zostanie
uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden z
wykonawców składających wspólnie ofertę lub wszyscy wykonawcy łącznie. 
 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: 
 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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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: 

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 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie o braku podstaw do wykluczenia z
udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenia, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w
formie pisemnej wraz z ofertą na formularzach stanowiących załączniki do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Gmina Złoczew Gmina Złoczew
Strona6 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP.Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści
oświadczenia stanowi załącznik niniejszej SIWZ. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia
odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający
może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów. 
 III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
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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) 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 
 IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
 IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
  
 IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania
zamówienia:

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

Nie 

 Nie 
 IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 
 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 

 IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:

 IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej 
 NIE

 

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

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość gwarancji 40,00

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

 IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

 IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

 IV.4) Licytacja elektroniczna 

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: 
 Dopuszczalne zmiany umowy przedstawiono w projekcie umowy załączonej do
SIWZ 
 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: 2018-02-12, godzina: 10:00, 
 Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem): 
 IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (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
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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 
 IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
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