
Węgorzewo: Modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w ulicach: Targowa, B. Prusa, 11-go Listopada, Gen. J.
Bema, Wojska Polskiego, Zielonej i Słonecznej w Węgorzewie.

Numer ogłoszenia: 74890 - 2015; data zamieszczenia: 02.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 427 28 28, faks 87 4272828.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukwegorzewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: usługi komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w ulicach: Targowa, B. Prusa, 11-go Listopada, Gen. J. Bema, Wojska
Polskiego, Zielonej i Słonecznej w Węgorzewie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Budowa i rozbudowa istniejącego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w
ulicach: Targowa, B. Prusa, 11-go Listopada w Węgorzewie - modernizacja istniejącego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. 2. Przebudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w
ulicach: Gen. J. Bema, Wojska Polskiego, Zielonej i Słonecznej w Węgorzewie - modernizacja istniejącego systemu wodociągowo - kanalizacyjnego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.32.00-1, 45.23.31.42-6, 45.11.12.00-0, 45.23.11.10-9, 45.23.13.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiający żąda wniesienie wadium w wysokości: dla zadania 1: 30.000,00 złotych dla zadania 2: 50.000,00 złotych
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
Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1
PZP; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP., oceniane będzie ich łączne
spełnienie powyższego warunku).

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

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1
PZP; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP., oceniany będzie ich łączne
spełnienie powyższego warunku).

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1
PZP; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP., oceniane będzie ich łączne
spełnienie powyższego warunku).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez wykazanie dysponowania przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji sanitarnych - bez ograniczeń, oraz jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie
budowy dróg . W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu
(EFTA). Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie 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, jak również na podstawie oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane
będzie ich łączne dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1
PZP; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP., oceniane będzie ich łączne
spełnienie powyższego warunku).

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 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;

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

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 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;

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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania wymagany będzie od Wykonawcy wybranego w postępowaniu przed podpisaniem umowy o wykonanie robót.

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:
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
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku: 1. zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej
staranności (np. ewentualne wykopaliska archeologiczne). 2. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ
na terminowość robót. 3. ograniczenia zakresu robot wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które
wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia; 4. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 5. w przypadku
urzędowej zmiany stawki VAT. 6. istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili jego zawarcia 7. w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, za pisemną zgodą zamawiającego



na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami: a) zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub
technologii wykonania elementu robót, b) rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, c) projekt zamienny
zostanie zaakceptowany przez nadzór autorski i zatwierdzony przez Zamawiającego, d) zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji gdy
proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zukwegorzewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 24 11-600 Węgorzewo pok. 203 budynek A.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2015 godzina 12:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza
24 11-600 Węgorzewo pok. 203 budynek A.
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: Zadanie współfinansowane będzie ze środków Funduszu Spójności
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko..
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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa i rozbudowa istniejącego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w ulicach: Targowa, B. Prusa, 11-go Listopada w Węgorzewie - modernizacja istniejącego
systemu wodociągowo-kanalizacyjnego..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: A. Budowa sieci wodociągowej z rur PE100 SDR11 zgrzewanych czołowo o średnicach: Dz x g = 225 x
20,5 mm o długości 434,35 m; Dz x g = 40 x 3,7 mm o długości 30,50 m; Dz x g = 63 x 5,8 mm o długości 32,40 m; Dz x g = 90 x 8,2 mm o długości 9,30 m; wraz z armaturą
towarzyszącą wg dokumentacji projektowej B. Budowa sieci sanitarnej: a) rurociąg grawitacyjny PCV-U kl.S (SN8) o średnicach: fi 200 mm o długości 845,05 m fi 160 mm o
długości 14,00 m b) rurociąg tłoczny PE SDR11 fi 90 mm o długości 81,2 m c) przepompownia ścieków - 1 obiekt wraz ze studniami i armaturą towarzyszącą wg dokumentacji
projektowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.32.00-1, 45.23.31.42-6, 45.11.12.00-0, 45.23.11.10-9, 45.23.13.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. termin wykonania zamówienia - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa istniejącego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w ulicach: Gen. J. Bema, Wojska Polskiego, Zielonej i Słonecznej w Węgorzewie - modernizacja
istniejącego systemu wodociągowo - kanalizacyjnego..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: A. Budowa sieci wodociągowej z rur PE100 SDR11 zgrzewanych czołowo o średnicach: Dz x g = 160 x
14,6 mm o długości 843,00 m; Dz x g = 110 x 10,0 mm o długości 172,50 m; Dz x g = 90 x 8,2 mm o długości 11,00 m wraz z armaturą towarzyszącą wg dokumentacji
projektowej B. Budowa przyłączy wodociągowych z rur PE SDR 11 o średnicy: Dz x g = 40 x 3,7 mm o długości 545,00 m; C. Budowa sieci sanitarnej: a) rurociąg grawitacyjny
PCV-U kl.S (SN8) o średnicach: fi 315 mm o długości 600,00 m fi 200 mm o długości 538,50 m fi 160 mm o długości 404,00 m wraz ze studniami i armaturą towarzyszącą wg
dokumentacji projektowej.



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.24.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. termin wykonania zamówienia - 10


