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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71432-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Strzelce Opolskie: Roboty budowlane
2017/S 039-071432

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

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

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PZP/W-89/02/2017
ul. Mickiewicza 10
Strzelce Opolskie
47-100
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Sokołowska
Tel.:  +48 774612708-34
E-mail: m.sokolowska@swik.com.pl 
Faks:  +48 774612708
Kod NUTS: PL522
Adresy internetowe:
Główny adres: www.swik.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.swik.com.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 i modernizacja systemu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Strzelcach Opolskich.
Numer referencyjny: PZP/W-089/02/2017

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:m.sokolowska@swik.com.pl
www.swik.com.pl
www.swik.com.pl
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Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji systemu sieci wodno-
kanalizacyjnych w Strzelcach Opolskich realizowanych w ramach Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni
ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce
Opolskie”, obejmujące n/w zadania:
a. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej w Strzelcach Opolskich wraz
z odtworzeniem dróg.
b. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Osieckiej w Strzelcach Opolskich
(sołectwo Farska Kolonia) wraz z przepompownią ścieków z monitoringiem przepompowni
i odtworzeniem dróg.
c. Modernizacja systemu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych – etap I i II, ul. Zakładowa i Leśna w Strzelcach
Opolskich wraz z odtworzeniem dróg.

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
45230000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Inwestycja zlokalizowana w Polsce, woj. opolskim, Powiecie strzeleckim, Gminie Strzelce Opolskie, mieście
Strzelce Opolskie w ul. Wilkowskiego, Piękna, Kolejowa, Opolska, Osiecka, Zakładowa i Leśna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji systemu sieci wodno-
kanalizacyjnych w Strzelcach Opolskich realizowanych w ramach Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni
ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce
Opolskie”, obejmujące n/w zadania:
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej w Strzelcach Opolskich.
Zakres robót obejmuje:
a. Sieć kanalizacyjną grawitacyjną:
— Rurociąg z rur PVC dn 200mm – ok. 872 m,
— Rurociąg z rur PVC dn 160mm – ok. 50 m,
— Odcinki przyłączy objęte projektem – 24 szt – ok. 103 m,
b. Studnie kanalizacyjne:
— Betonowe dn 1000mm h= 1,70 – 4,0m – 16 szt.
— PVC dn 425mm h= 1,50 – 3,0m – 9 szt.
c. Odtworzenie nawierzchni dróg.
2. Budowę kanalizacji sanitarnej i wymiana sieci wodociągowej w ul. Osieckiej w Strzelcach Opolskich
(Sołectwo Farska Kolonia).
Zakres robót obejmuje:
a. Budowę sieci kanalizacyjnej w zakresie:
— Kolektory sanitarne PVC 200 – ok. 571,5 m
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— Rurociąg tłoczny 100PE SDR17 ø 90 mm – ok. 325 m
— Przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy posesji PCV 160 – ok. 179 m
— Przepompownię ścieków ø 1200 mm – 1 kpl.
b. Budowę sieci wodociągowej w zakresie:
— Sieć wodociągowa rozdzielcza PE100 SDR11 ø 110 mm – ok. 520,5 m
— Przyłącza sieci wodociągowej PE 63 – ok. 23 m
— Przyłącza sieci wodociągowej PE 32 do granicy posesji – ok. 199,5 m
c. Odtworzenie nawierzchni dróg.
d. Wykonanie systemu zdalnego monitoringu pracy w/w przepompowni.
3. Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejściami do granicy
działek w ul. Leśnej i ul. Zakładowej
Zakres robót został podzielony na II etapy i obejmuje:
Etap I, w tym:
a) Budowę sieci wodociągowej w zakresie:
— Sieci wodociągowej z rur PEHD PE100 SDR11 ø 160 mm – ok. 475,20 m i z rur PEHD PE100RC SDR11 ø
160 mm – ok. 164,30 m oraz z rur PEHD PE100 SDR11 ø 110 mm – ok. 27,40 m;
— Montaż nowych hydrantów nadziemnych – ok. 8,00 kpl
b) Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w zakresie:
— Sieci wodociągowej z rur PEHD PE100 SDR11 ø 125 mm– ok. 199,10 m i z rur PEHD PE100 SDR11 ø 63
mm– ok. 62,60 m oraz z rur PEHD PE100 SDR11 ø 32 mm – ok. 51,70 m.
c) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie:
— Budowy kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 lita ø 315 mm SDR 34 – ok. 253,30 m i z rur PVC-U SN8 lita
ø 200 mm SDR 34– ok. 140,00 m
oraz z rur PVC-U SN8 lita ø 160 mm SDR 34– ok. 57,00 m.
d) Odtworzenie nawierzchni.
Etap II, w tym:
a) Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w zakresie:
— Sieci wodociągowej z rur PEHD PE100 SDR11 ø 315 mm – ok. 48,50 m i z rur PEHD PE100 SDR11 ø 160
mm – ok. 323,20 m oraz z rur PEHD PE100 SDR11 ø 110 mm– ok. 30,80 m i z rur PEHD PE100 SDR11 ø 63
mm – ok. 27,50 m, ponadto z rur PEHD PE100 SDR11 ø 32 mm – ok. 81,80 m
— Montaż nowych hydrantów nadziemnych – ok. 3,00 kpl
b) Przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie:
— Kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 lita ø 315 mm SDR 34- ok. 265,70 m i z rur PVC-U SN8 lita ø 200
mm SD – ok. 6,10 m
— Odgałęzień kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 lita ø 160 mm SDR 34 – ok. 61,70 m
— Kanalizacji sanitarnej z rur PEHD SN8 ø 1 000 mm – ok. 12,00 m
c) Odtworzenie nawierzchni w zakresie:
— Odtworzenia nawierzchni bitumicznej – ok. 2 110,00 m²
— Odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej – ok. 15,00 m²
— Odtworzenia zieleni po wykopach – ok. 153,00 m².

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
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Początek: 18/04/2017
Koniec: 31/12/2017
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający w SIWZ ustalił następujące kryteria oceny ofert: cena, termin realizacji, okres gwarancji.
Zamawiający będzie aplikował o dofinansowanie zamówienia w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni
ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce
Opolskie” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności.

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:
W ramach umowy oraz wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych, właściwymi normami polskimi i branżowymi, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
wskazówkami Inspektora Nadzoru,
b) w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców, koordynowania robót
Podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność,
c) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie
porządku i dyscypliny pracy,
d) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy,
e) wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i
zobowiązań wzajemnych,
f) zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy,
g) zapewnienia właściwych warunków bhp i ppoż.,
h) dokonania niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych itp. jeżeli są niezbędne do oddania przedmiotu
zamówienia do użytkowania,
i) na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni na swój koszt wykonanie badań laboratoryjnych,
dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie potencjału ludzkiego w celu sprawdzenia jakości i ilości
materiałów użytych do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót.
j) Jeżeli w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca wyrządzi Zamawiającemu lub innym
podmiotom trzecim szkodę to zobligowany będzie do niezwłocznego jej naprawienia.
Wymagania dotyczące robót: Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość
sprawdzenia materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu umowy.
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Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie
korzystania) z dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę niżej
wymienionych osób uczestniczących w procesie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej:
Kierownika/kierowników budowy, Inżyniera/Inżynierów budowy,
Operatorów koparek i koparko-ładowarek.
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagane będzie przedłożenie
wykazu osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o
podstawie do dysponowania tymi osobami. W/w osoby określone w rozdziale IV SIWZ muszą posiadać status
czynnego członka izby inżynierów budownictwa. Zamawiający będzie żądał oświadczenia na temat wielkości
średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed
upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym
okresie. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Pozostałe uregulowania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę zostały uregulowane w Rozdziale
XXV SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie sytuacji finansowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że posiada środki finansowe w
wysokości co najmniej 1000 000 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN.
Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie sytuacji finansowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że posiada środki finansowe w
wysokości co najmniej 1000 000 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN.
Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wymagane będzie – w przypadku najwyżej ocenionej oferty – przedłożenie wykazu robót budowlanych,
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia (budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej).
Wykaz winien obejmować rodzaj, wartości, daty, miejsca wykonania i podmioty na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Zamawiający wymaga załączenia dokumentu potwierdzającego, że te roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje lub inne dokumenty).
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagane będzie przedłożenie
wykazu osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
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niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wymagane jest wykazanie się wykonaniem w w/w okresie minimum jednej realizacji robót budowlanych w
zakresie sieci kanalizacji sanitarnych o długości co najmniej 3 km i sieci wodociągowych o długości co najmniej
3 km.
Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej po jednej osobie na każdą z wymienionych poniżej funkcji:
a. Kierownik budowy posiadający:
— uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia
zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65), które
uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia
— status czynnego członka izby inżynierów budownictwa,
— posiadający co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy
realizacji robót dotyczących budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
b. Kierownik robót drogowych posiadający:
— adekwatne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez ograniczeń wydane zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016
poz. 65), które uprawniają do kierowania robotami drogowymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu
zamówienia
— status czynnego członka izby inżynierów budownictwa,
— posiadający co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie w zakresie robót drogowych jako kierownik budowy lub kierownik robót.
c. Kierownik robót elektrycznych posiadający:
— adekwatne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane zgodne z
aktualnie obowiązującymi przepisami lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych
w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w
zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia
— posiadający status czynnego członka izby inżynierów budownictwa,
— posiadający 3 – letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie w zakresie robót sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych jako kierownik
budowy lub kierownik robót.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę różnych uprawnień.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
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1) nie podlegają wykluczeniu w zakresie określonym w rozdziale V i VI, I Części Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej w pkt. III.1.2 niniejszego ogłoszenia;
b) zdolności technicznej lub zawodowej określonej w pkt. III.1.3 niniejszego ogłoszenia.
c) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określone w pkt. III.1.3 niniejszego
ogłoszenia.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
szczegółowe wymagania i formy dotyczące wadium Zamawiający określił w rozdziale IX Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia SIWZ. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego nr: 37 1050 1487 1000 0005 0342 7551 z dopiskiem: „Wadium przetargowe na zamówienie nr
PZP/W-089/02/2017”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania
ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz
musi zostać złożone w oryginale najpóźniej do upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego –
sekretariat.
Zamawiający będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy,na pokrycie roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie -
szczegóły podano w rozdz. XVI SIWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu umowy. Ryzyko zmiany wszelkich obciążeń publiczno – prawnych z wyjątkiem
zmian podatku VAT ponosi Wykonawca. W razie ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizowania
umowy- w zakresie dotyczącym jej przedmiotu – cena ( należność brutto) zostanie odpowiednio zmieniona.
Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka VAT obowiązująca w dniu sprzedaży. W ramach
realizacji umowy Zamawiający dopuszcza jeden odbiór częściowy robót budowlanych dla każdego z zadań
wymienionych w pkt. II.1.4 niniejszego ogłoszenia, podczas którego zostanie odebrany wykonany zakres o
wartości do (max) 60 % ceny każdego z zadań stanowiących przedmiot zamówienia. Szczegółowe warunki
wynagrodzenia i zapłaty wynagrodzenia (także w przypadku realizacji części umowy przez podwykonawców)
określono w paragrafie 3 II części SIWZ (wzór umowy).

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Pzp) Wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których
mowa w Rozdziale V. pkt. 1. 2 cz. I SIWZ. Brak podstaw wykluczenia wykazuje każdy z członków konsorcjum
odrębnie.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych (rozdz. V. pkt.2 do 8, cz. I SIWZ)
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Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Część II SIWZ, stanowiąc jej
integralną część.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w
niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

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: tak

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: 30/03/2017
Czas lokalny: 11:00

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: 30/03/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Siedziba Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie, I
piętro, sala konferencyjna.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy firm oraz adresy
Wykonawców, a także informacje ws ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji. Niezwłocznie po
otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje podane na otwarciu ofert.

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:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Małgorzata Sokołowska, tel./fax 77 461 27
08 w godz. od 8:00 do 15:00 (od pn. do pt.), e-mail: swik@swik.com.pl 
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres Zamawiającego oraz
oznaczyć sygnaturą: PZP/W-089/02/2017,
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną
winny być kierowane na adres swik@swik.com.pl , a faksem na nr 77 461 27 08
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i
dokumentów wymienionych w rozdziale VII SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których wymagana jest wyłącznie forma pisemna.
Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
lub przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uważał,
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. Wykonawca zobowiązany
jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkiej zmianie numeru faksu i adresu poczty
elektronicznej podanego w ofercie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

mailto:swik@swik.com.pl
mailto:swik@swik.com.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
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Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, 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 Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustaw.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do
Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.
Na czynności, o których mowa w Rozdziale XVIII pkt 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust.
2 ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
(w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż w/w 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.
Jeżeli Zamawiający nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty odwołanie wnosi się nie później
niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę Odwoławczą orzeczenia.
Szczegółowe informacje w sprawie odwołań zawierają przepisy Działu VI, Rozdziału 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/02/2017

https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

