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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24978-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wilkowice: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2018/S 013-024978
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 236-489025)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Wilkowice
7218230900000
ul. Wyzwolenia 25
Wilkowice
43-365
Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Łaciak
Tel.: +48 334990077
E-mail: tlaciak@wilkowice.pl
Faks: +48 338173043
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gwwilkowice.finn.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 3
– rejon M, N, O, P, R, S
Numer referencyjny: ZP.271.019.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45231300

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych
obszarach aglomeracji etap 3 – rejon M, N, O, P, R, S w miejscowości Bystra i Wilkowice o łącznej długości
10 856,8 m wraz z odtworzeniem nawierzchni po kanalizacji oraz uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie przed
zakończeniem wszystkich robót dla poszczególnych zlewni (M, N, O, P, R, S) odbieranych i oddawanych
do użytkowania etapami lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o
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zakończeniu budowy dla ostatniej z odbieranych zlewni, zgodnie z obowiązującym prawem, a także innych
niezbędnych dokumentów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Wzór umowy.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 236-489025

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:
Powinno być:
14 568 794,78 PLN netto wraz z zamówieniem, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający będzie stosował tzw.
„procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Tym samym, zamawiający najpierw dokona
oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów
oceny ofert, określonych w rozdz. 13 SIWZ, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała
się na najwyższej pozycji rankingowej), Zamawiający dokonuje podmiotowej oceny spełniania przez niego
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, tj. bada oświadczenie wstępne, złożone
przez tegoż Wykonawcę w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ
wraz z ofertą, a następnie żąda od niego przedłożenia w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp – do dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
• przesłanek obligatoryjnych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz.
• przesłanki fakultatywnej, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i pkt 8 ustawy Pzp.
3. Dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia muszą być:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
e) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
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f) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 20 % wartości
zamówienia podstawowego.
5. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 300 000 PLN(słownie: trzysta tysięcy złotych)
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 26.1.2018r. do godz. 13:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) Pieniądza,
b) Poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) Gwarancji bankowych,
d) Gwarancji ubezpieczeniowych,
e) Poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Szczegółowe informacje dotyczące formy i sposobu złożenia w/w dokumentów zostały określone w SIWZ.
Powinno być:
1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający będzie stosował tzw.
„procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Tym samym, zamawiający najpierw dokona
oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów
oceny ofert, określonych w rozdz. 13 SIWZ, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała
się na najwyższej pozycji rankingowej), Zamawiający dokonuje podmiotowej oceny spełniania przez niego
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, tj. bada oświadczenie wstępne, złożone
przez tegoż Wykonawcę w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ
wraz z ofertą, a następnie żąda od niego przedłożenia w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp – do dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
• przesłanek obligatoryjnych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz.
• przesłanki fakultatywnej, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i pkt 8 ustawy Pzp.
3. Dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia muszą być:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
e) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
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f) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 20 % wartości
zamówienia podstawowego.
5. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 6.2.2018 r. do godz. 13:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) Pieniądza,
b) Poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) Gwarancji bankowych,
d) Gwarancji ubezpieczeniowych,
e) Poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Szczegółowe informacje dotyczące formy i sposobu złożenia w/w dokumentów zostały określone w SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/01/2018
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 06/02/2018
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/01/2018
Czas lokalny: 13:15
Powinno być:
Data: 06/02/2018
Czas lokalny: 13:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający udzieli w okresie 3 lat, od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy robót, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót tj. budowie sieci kanalizacji
sanitarnej o wartości brutto do 20 % wartości zamówienia podstawowego (ok. 2,17 km), po przeprowadzeniu
procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki.
Zawarcie umowy poprzedzone zostanie zaproszeniem do negocjacji, a następnie przeprowadzeniem negocjacji
dot. m.in. ceny, terminu realizacji zamówienia i okresu gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia
(minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 5 lat). Z uwagi, iż Zamawiający przewiduje
kosztorysową formę wynagrodzenia za wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych
robót,stąd w dniu negocjacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu
o przedmiar robót opracowany przez Zamawiającego. Rozliczenie wykonanych robót następować będzie
w oparciu o ceny jednostkowe ryczałtowe zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz rzeczywiście
wykonany zakres robót budowlanych.
I. W dniu negocjacji Wykonawca będzie musiał wykazać się:
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1) brakiem podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–22 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz na podstawie w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) spełnieniem warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej tj.:
a) Wykonawca winien wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu
zamówienia. Wykonawca udokumentuje należyte wykonanie, tj. zakończenie na podstawie protokołu odbioru
końcowego lub częściowego w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu negocjacji, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie tj. co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadającej
przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na budowie lub rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacji
sanitarnej /z uwzględnieniem kosztów wykonania odtworzenia nawierzchni po wykonaniu sieci kanalizacyjnej/
o wartości brutto odpowiadającej minimum 50 % wartości szacunkowej przeprowadzanego zamówienia
polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
b) Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie
uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa
budowlanego do pełnienia funkcji Kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń kanalizacyjnych. Zamawiający wymaga, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji Kierownika
budowy posiadała:
— minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych,
— w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu negocjacji pełniła funkcję kierownika budowy przy minimum
1 robocie budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej
o wartości brutto odpowiadającej minimum 50 % szacunkowej wartości przeprowadzanego zamówienia
polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, – dot. roboty wykonanej na podstawie odbioru
końcowego lub częściowego.
Powyższe Wykonawca potwierdzi oświadczeniem potwierdzającym brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z
postępowania oraz spełnieniem warunków udziału w postępowaniu.
II. Dodatkowo udzielnie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót dotychczasowemu
wykonawcy robót, uzależnione będzie od spełnienia przez dotychczasowego Wykonawcę zamówienia
podstawowego następujących warunków:
a) Wykonawca zrealizował/realizuje roboty budowlane z najwyższą starannością i w terminach przewidzianych
w umowie,
b) Wykonawca zapewni standard wykonania robót budowlanych (nowego zamówienia) nie gorszy niż
zamówienia podstawowego,
c) Wykonawca zaakceptuje warunki umowy zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ dla zamówienia podstawowego.
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