Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.zeciuk.pl

Jastrowie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Samborsko gm. Jastrowie
Numer ogłoszenia: 44786 - 2015; data zamieszczenia: 02.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul.
Wojska Polskiego 29, 64-915 Jastrowie, woj. wielkopolskie, tel. 67 2662809, faks 67
2662809.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka komunalna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Samborsko gm. Jastrowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej mającej na celu przejęcie i
odprowadzenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Jastrowiu, a następnie do oczyszczalni
ścieków w Jastrowiu ścieków bytowo - gospodarczych z m. Samborsko gm. Jastrowie. Zakres
robót obejmuje : 1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8 SDR34
z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury z pierścieniem stabilizującym z PP
D=200x5,9 mm o długości 2335,0 m, 2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
rur PE 100RC D=200x11,9 mm o długości 90,0 m, 3) budowę odcinków sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej dla przyszłych przyłączy z rur PVC SN8 D=160x4,7 mm o łącznej
długości 240,0 m, 4) budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 SDR17RC
D=110x7,4 mm o długości 5372,0 m wraz z instalacją do przeciwdziałania zagniwaniu
ścieków, 5) budowę studni rewizyjnych z kręgów betonowych D=1000 mm z włazem
żeliwno-betonowym typu ciężkiego D400, o średnicy D=600 mm - dostawa i montaż 61 szt,
6) budowę studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych D=400 mm - dostawa i montaż 25 szt,
7) dostawę i montaż komór napowietrzająco-odpowietrzających w studniach z kręgów
betonowych D=1200 mm - 7 szt, 8) dostawę i montaż komór odwodnieniowych w studniach z
kręgów betonowych D=1200 z włazem żeliwno-betonowym typu ciężkiego D600 mm - 5 szt,
9) dostawę i montaż zasuw w studniach z kręgów betonowych D=1200 - 2 szt, 10) dostawę i
montaż studni rozprężnych z tworzywa sztucznego o D=1000 mm z włazem klasy D400 - 1

szt, 11) dostawę i montaż studzienek kanalizacyjnych systemowych D=400 mm zamkniętych
rurą teleskopową - 3 szt, 12) budowę tłoczni ścieków wraz z infrastrukturą ( w tym :
ogrodzenie systemowe wys. 1,8 m z brama wjazdową szer. 3,5 m, droga dojazdowa z kostki
betonowej, przyłącze wodociągowe z rur PVC SN8 D=90x4,3 mm o długości 202,0 m wraz z
niezbędną armaturą ) oraz systemem sterowania z przesyłem danych, AKPiA, systemem
napowietrzania i monitoring w technologii GPRS. Do tłoczni należy doprowadzić zasilanie
elektryczne trójfazowe o napięciu 3x400V..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z
wolnej ręki. Wartość zamówień uzupełniających nie będzie przekraczała 20%
wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.24.23-3,
45.31.53.00-1, 45.31.00.00-3, 45.23.31.20-6, 45.11.12.91-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.10.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie: 50 000 złotych
słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych. 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : Bank Spółdzielczy w Jastrowiu Nr
rachunku : 35 8935 0009 0000 1616 2000 0020 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium
na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.
Samborsko gm. Jastrowie 3. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z
oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium może być wnoszone w formie: w
pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przed¬siębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię
załączyć do oferty. 5. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie
wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty : a) oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę : dowodu dokonania przelewu lub poręczenia
udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości, b) oryginału : gwarancji
bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego
spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 6. Z treści gwarancji powinno wynikać

bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Treść gwarancji
wadialnej musi zawierać następujące informacje: a) nazwa i adres Zamawiającego; b) nazwę
przedmiotu zamówienia; c) nazwę i adres Wykonawcy; d) termin ważności gwarancji; 8.
Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 9.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek
bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 10.
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą
wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta
zostanie odrzucona. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom
po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 12. Zamawiający
zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 13. Zamawiający będzie żądał ponownego
wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w
pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 14. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7
dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z
postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono
po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego
ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 15. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach :
a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5,
lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli wykonawca
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie, c) jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wyko¬nania umowy, d) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o długości min. 2000 m oraz sieci kanalizacji tłocznej o długości
min. 3000 m z min. jedną przepompownią lub tłocznią ścieków - w jednym lub
dwóch zadaniach. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie
złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów
potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zgodnie
z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca
zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i
doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do
dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca w takiej
sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że przekazanie
potencjału przez inny podmiot będzie miało charakter rzeczywisty, faktyczny,
pozwalający na realne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia w toku realizacji
zamówienia. Dysponowanie zasobami musi zostać udowodnione
Zamawiającemu przez Wykonawcę w sposób nie budzący wątpliwości co do
tego, czy podmiot udostępniający swoje zasoby z zakresu wiedzy i
doświadczenia posiada je i rzeczywiście udostępnia. Doświadczenie nie
stanowi dobra, które może być przedmiotem samodzielnego obrotu.
Doświadczenie stanowi składnik przedsiębiorstwa w znaczeniu
przedmiotowym i dzieli byt prawny przedsiębiorstwa (w rozumieniu. art. 551 i
art. 552 Kodeksu cywilnego). Nie jest zatem możliwe udostępnienie
doświadczenia bez jednoczesnego udostępnienia przedsiębiorstwa, z którym to
doświadczenie jest związane. Z tych też względów dla potwierdzenia
rzeczywistego udostępnienia zasobu doświadczenia, konieczny jest osobisty
udział tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o nie określa się
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub
będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a)
kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń bądź też odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót sanitarnych



dla budowy będącej przedmiotem zamówienia; b) kierownikiem robót
elektrycznych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń bądź też
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika
robót elektrycznych dla budowy będącej przedmiotem zamówienia; c)
kierownikiem robót drogowych (1 osoba) posiadającym uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń bądź też odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót drogowych
dla budowy będącej przedmiotem zamówienia; d) geodetą ( 1 osoba )
posiadającym uprawnienia w zakresie: geodezyjne pomiary realizacyjne i
inwentaryzacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji oraz sporządzanie
dokumentacji do celów prawnych i co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe na stanowisku geodety. Zamawiający dopuszcza łączenie
specjalności wskazanych wyżej przez osoby posiadające powyższe wymagane
uprawnienia. Osoba wskazana do pełnienia obu funkcji musi spełniać
wymagania dla obu łączonych funkcji. Ocena spełniania warunku zostanie
dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają
wymagane uprawnienia i kwalifikacje; na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 750.000 zł.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych
dokumentów tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem składania ofert; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca
może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
dokumenty finansowe wymienione powyżej (jako podstawa do oceny
spełnienia warunków) potwierdzające spełnienie wymagań finansowych przez

ten podmiot. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie będzie mógł
przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku. W przypadku
złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych
walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego
kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa:
http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs
Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych
finansowych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:


wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;



wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie
dysponował wykonawca:



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej



lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



1 - Cena - 95
2 - OKRES GWARANCJI na wykonane roboty - 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie prowadzona:
https://zakupy.marketplanet.pl
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem wymogów
wynikających z przepisów Prawa zamówień publicznych. 2. Dopuszczalne jest dokonywanie
zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się
do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były
znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby
wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie
stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych
przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
numeru rachunku. 3. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się Protokół
konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3)
koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5)
czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 4. Przewiduje się
możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich
wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 25, w przypadku gdy dotychczasowe osoby nie mogą wykonywać powierzonych zadań, przy
czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w SIWZ. 2) Zamawiający dopuszcza
przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie
opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest

niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy, b) zawieszenia robót przez organy nadzoru
budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) szczególnie niesprzyjających
warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego
przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, d) siły wyższej lub klęski żywiołowej. 3) W
przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
zamówienia, o czym mowa w SIWZ rozdz. XVIII pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia
części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ - zmiana
może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i
innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem
zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 4) W przypadku wykrycia wad dokumentacji
projektowej lub STWiORB na etapie wykonywania Umowy - gdy okoliczność ta wpłynęła na
konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania
i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej lub
STWiORB i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby
powstaniem Obiektu obarczonego wadą. 5) W przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu
Umowy. 5. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia,
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający
zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego. 6.
Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to
roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na
podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen
jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz
przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu
wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego
Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy
jednostkowe. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych
okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnieni w protokole konieczności. 7. Wszystkie
powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zeciuk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład
Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. 64-915 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego
29.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 23.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług
Komunalnych Sp. z o.o. 64-915 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 29.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Przedsięwzięcie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.

Samborsko gm. Jastrowie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu..
IV.4.17) Czy 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: tak

