OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO 2019/RB/06
na „Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w części grawitacyjnej na terenie
miejscowości gminy Staszów”
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. 28-200
STASZÓW, ul Wojska Polskiego 3
Tel. 015 864 26 41
Fax 015 864 26 43
e-mail: sekretariat@pgkim.pl

Strona internetowa zamawiającego, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.pgkim.pl/zakładka przetargi.
1. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
2. Tryb udzielania zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego, z zastosowaniem postanowień § 8
ust 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. zwanego dalej „Regulaminem” stanowiącym
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., dostępnym na stronie internetowej Spółki
www.pgkim.pl.
Zamawiający zaleca zapoznanie się z treścią „Regulaminu...” wszystkim zainteresowanym udziałem w przedmiotowym
postępowaniu.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
sektorowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 80) z późn. zm.)
W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r.,poz.1986 tekst jednolity).
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w części grawitacyjnej
łączącej rurą PVC o Dn160 wyjście instalacji wewnętrznej budynków z przydomową przepompownią ścieków
zlokalizowanej w obrębie poszczególnych posesji na terenie miejscowości gminy Staszów : Czajków Południowy,
Czajków Północny, Wola Wiśniowska, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Smerdyna w łącznej ilości 760 sztuk.
Dla dostaw materiałów, urządzeń realizowanych w ramach kontraktu przez Wykonawcę Zamawiający będzie żądał
dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968),
1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot zamówienia gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy
licząc od końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.
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Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych i niezbędnych dostaw do wykonania przedmiotu zamówienia, stawiane
tym robotom, wymagania jakościowo techniczne, określa część III specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizytacji miejsca realizacji inwestycji i jego otoczenia na własny koszt, w celu
oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być
niezbędne w przygotowaniu oferty i należytym wykonaniu umowy na wykonanie zadania.

4. Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełniania tych warunków oraz dokumentami
i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania tych
warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone w § 11, ust. 1 „Regulaminu …”:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający wymaga w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości co najmniej 5 km.
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub
dokumenty. osoby ,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Wykonawca zapewni przy realizacji zamówienia udział kadry inżynieryjnej i technicznej posiadających doświadczenie
zawodowe oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlankami w tym:
o Kierownik Budowy – posiadający: wykształcenie wyższe oraz mający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych,
co
najmniej
5
lat
doświadczenia
zawodowego
w tym pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru na co najmniej dwóch zadaniach
inwestycyjnych z sektora gospodarki wodno-ściekowej w pełnym okresie realizacji wskazanego zadania.
Osoby wyżej wymienione powinny posiadać ważne uprawnienia zawodowe do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz dokumentami potwierdzającymi aktualną przynależność do właściwej izby samorządu
zawodowego.
W zakresie określonych uprawnień budowlanych dopuszcza się odpowiadające im:
a. ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b. mogą to być również dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane obywatelom państw członkowskich Unii
Europejskiej ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Dla osób nie znających języka polskiego
Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.
Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty ukazania się ogłoszenia o
niniejszym zamówieniu.
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ (IDW) oświadczenia
lub dokumenty. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów,
wg. formuły spełnia lub nie spełnia.
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2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie w § 11, ust. 2 „Regulaminu
…”:
3) spełniają dodatkowe, określone w SIWZ wymagane warunki wykonania zamówienia
Na potwierdzenie spełniania niniejszych warunków Wykonawcy złożą określone w pkt 11 SIWZ (IDW) oświadczenia lub
dokumenty .
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na
lub dokumentów, uwzględniając zapisy , wg formuły „spełnia” lub „nie spełnia”.

podstawie

złożonych

oświadczeń

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia -wzór
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (IDW);
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenia o których mowa
w ppkt a), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia te mają
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie podleganiu wykluczeniu w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
do wykluczenia..
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ (IDW);
d) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 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 te zostały
wykonane, – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (IDW);
e) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;
2) Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje
wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastosowaniem § 28 ust 3 „Regulaminu”.
6. Kryteria i sposób oceny ofert.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1)zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
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2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwiekszą ilość
punktów zgodnie z nastepującymi kryterimi:

Lp.. Kryterium
1.

Cena oferty

Opis

Waga - udział w ocenie

Cena oferty (z podatkiem VAT) za relizcję przedmiotu
zamówienia, na która powinny składać się wszelkie
koszty ponoszone przez wykonawcę

100%

3) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów wg następujących zasad:
a) kryterium ”cena oferty „;

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

x 100

Liczba punktów =
Cena brutto oferty badanej

6. Tryb oceny ofert.
1. Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy
dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.
2. Zamawiający dopuszcza prowadzenie negocjacji cenowych z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą
ofertę stosownie do § 8 ust 4”Regulaminu”.
7. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

8. Termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o., 28-200 Staszów, ul. Wojska Polskiego 3,
II piętro –sekretariat przedsiębiorstwa spółki w nieprzekraczalnym terminie:

Do dnia

do godz.

05.08.2019r.

10.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. , 28-200 Staszów, ul. Wojska Polskiego 3,
sala konferencyjna parter.
W dniu

o godz.

05.08. 2019r.

Staszów dnia 22 lipiec 2019 r.
4

10:15
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