
Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia

23-01-2019

Termin składania ofert

27-02-2019

Numer ogłoszenia

1162123

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana warunku udziału "Osoby zdolne do wykonania zamówienia". 
Obowiązujący zapis: 
Osoby zdolne do wykonania zamówienia Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia w 
celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej muszą się 
wykazać dysponowaniem wykwalifikowanym Personelem technicznym odpowiedzialnym za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 1) Wykonawca składa ofertę 
zobowiązany jest wykazać dysponowanie następującym zespołem fachowców:
C 1 KIEROWNIK BUDOWY LUB INSPEKTOR NADZORU - POSIADAJĄCY 
UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA LUB NADZOROWANIA 
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ 
W ZAKRESIE INSTALACJI: CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, 
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, 
C. 2. PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY/MENAGER KONTRAKTU FIDICPOSIADAJĄCY 
WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE W ZARZĄDZANIU KONTRAKTEM REALIZOWANYM W 
OPARCIU O STANDARDY FIDIC
Zmiana terminu składania ofert:
Obowiązujący termin składania ofert: 27-02-2019

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. 
ul. Krótka 9, 69-100 Słubice - Dział Nadzoru Techniczno-Eksploatacyjnego z dopiskiem: Oferta 
w "Przetargu na roboty budowane FIDIC - Projekt POIIS, Znak sprawy nr ZP14/POIIS/2019 - 
sieci wodociągowe" - Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. (i tu podać ostateczną datę i 
godzinę otwarcia ofert - aktualną na dzień składania ofert uwzględniającą ewentualne zmiany na 
etapie pytań i odpowiedzi do SIWZ)
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Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Dariusz Kuczyński - Kierownik 
Jednostki Realizującej Projekt (Dział Nadzoru Techniczno-Eksploatacyjnego)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

95 758 26 65

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Remont sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego wraz z budową metodą wykopu 
otwartego sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na ulicy Mieszka I i budową metodą wykopu 
otwartego sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Słubicach.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: słubicki Miejscowość: Słubice 

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Remont sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego wraz z budową metodą wykopu 
otwartego sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na ulicy Mieszka I i budową metodą wykopu 
otwartego sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Słubicach obejmuje: remont 
metodą przewiertu sterowanego 7 502,0 mb sieci wodociągowej, budowa metodą wykopu 
otwartego 241,0 mb sieci kanalizacji sanitarnej, budowa metodą wykopu otwartego 553,0 mb sieci 
wodociągowej, dostawa i montaż 8
kompletnych komór pomiarowych ciśnienia i przepływu wody, wymiana wyposażenia sieci 
wodociągowej, wymiana 58 kompletów hydrantów przeciwpożarowych, dostawa i montaż 15 
kompletów nowych hydrantów przeciwpożarowych, wymiana 56 kompletów zasuw odcinających, 
dostawa i montaż 132 kompletów nowych zasuw.

Przedmiot zamówienia

Remont sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego wraz z budową metodą wykopu 
otwartego sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na ulicy Mieszka I i budową metodą wykopu 
otwartego sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Słubicach obejmuje: remont 
metodą przewiertu sterowanego 7 502,0 mb sieci wodociągowej, budowa metodą wykopu 
otwartego 241,0 mb sieci kanalizacji sanitarnej, budowa metodą wykopu otwartego 553,0 mb sieci 
wodociągowej, dostawa i montaż 8
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kompletnych komór pomiarowych ciśnienia i przepływu wody, wymiana wyposażenia sieci 
wodociągowej, wymiana 58 kompletów hydrantów przeciwpożarowych, dostawa i montaż 15 
kompletów nowych hydrantów przeciwpożarowych, wymiana 56 kompletów zasuw odcinających, 
dostawa i montaż 132 kompletów nowych zasuw.

Kod CPV

45453000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty remontowe i renowacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

• 45231300-8 SIEĆ WODOCIĄGOWA Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków
• 45232100-3 ROBOTY POMOCNICZE PRZY WODOCIĄGACH Roboty pomocnicze w 
zakresie wodociągów
• 45233220-7 ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Harmonogram realizacji zamówienia

CZAS OBOWIĄZYWANIA KONTRAKTU WYNOSI 15 MIESIĘCY OD PODPISANIA 
UMOWY DO zakończenia 2 miesięcznego okresu rozruchu i zgłaszania wad. W ciągu 28 dn 
Inżynier wystawia Świadectwo Przejęcia oraz Ostateczne Świadectwo Płatności. Wykonawca 
zobowiązany będzie do opracowania Harmonogramu realizacji zamówienia zwanego 
Harmonogramem Robót z wyodrębnieniem wszystkich ulic objętych projektem w formie wykresu 
Ganta z którego ma wynikać kolejność rozpoczynania i kończenia określonych zadań oraz 
możliwość ich równoległej realizacji, co zostanie dokonane na podstawie Harmonogramu Prac
opracowanego wstępnie przez Zamawiającego (jako część TOMU III. Opisu Przedmiotu 
Zamówienia). Na podstawie tak przygotowanego Harmonogramu Robót Wykonawca sporządza 
Plan Płatności. Oba dokumenty są aktualizowane i przedkładane przez Wykonawcę wraz z 
wnioskiem o wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności. W przypadku opóźnień w 
Harmonogramie są one oznaczane w Harmonogramie wraz z przyczyną opóźnienia. Inżynier 
dokonuje oceny ile dni opóźnienia stanowi zwłokę Wykonawcy a ile wynika z obiektywnych 
okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, co odnotowywane
będzie w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności.

Załączniki

• Tom 1 SIWZ IDW - wersja 2
• Tom 2 kontrakt

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień 
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Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania. 
Zamawiający nie precyzuje danego warunku. W celu potwierdzenia jego spełnienia Wykonawcy 
składają tylko "OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU" - poprzez wypełniony FORMULARZ nr 6 składany w formie papierowej 
wraz z Formularzami ofertowymi przez Wykonawcę lub Wykonawcę i podmioty za pomocą, 
których Wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia 
tego warunku nastąpi według reguły spełnia nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uznaje, że w wykazaniu minimalnego poziomu zdolności do wykonania zamówienia 
Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą wykazać się udokumentowanym 
doświadczeniem – do przetargu mogą przystępować Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 7 lat 
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w 
tym okresie) wykonali zamówienia spełniające następujące warunki: B.1. min.(2) dwa 
zamówienia polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji sieci 
wodociągowych o długości 2 km każde, obejmujące renowację sieci wodociągowej o łącznej 
długości minimum 1 kilometr zrealizowane metodą bezwykopową technologią przewiertu 
sterowanego. Dopuszcza się metodę bezwykopową technologią burstliningu statycznego bądź 
dynamicznego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia w celu wykazania spełniania warunku 
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej muszą się wykazać dysponowaniem 
wykwalifikowanym Personelem technicznym odpowiedzialnym za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami.
1) Wykonawca składa ofertę zobowiązany jest wykazać dysponowanie następującym zespołem 
fachowców:
C 1 KIEROWNIK BUDOWY - POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA 
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ 
W ZAKRESIE INSTALACJI: CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, 
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
C. 2. PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY/MENAGER KONTRAKTU FIDICPOSIADAJĄCY 
WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE W ZARZĄDZANIU KONTRAKTEM REALIZOWANYM W 
OPARCIU O STANDARDY FIDIC

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację 
zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem. W postępowaniu dopuszczono etapowe 
rozliczanie inwestycji, dlatego Zamawiający zmniejsza niezbędne wymagania ekonomiczno- 
finansowe, lecz jednocześnie uwzględnia ryzyka związane z ewentualnym opóźnianiem procedury 
rozliczeń finansowych związanej z przyjęciem warunków kontraktowych FIDIC. W efekcie, 
ustala się
odpowiednio niższe wymogi dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uznaje 
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za wystarczające następujące warunki odnoszące się do zdolności ekonomicznej i finansowej 
Wykonawcy Robót Budowlanych;
D.1. Aby zachować odpowiednią płynność finansową w trakcie realizacji umowy Wykonawca 
musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową do wysokości 
min. 3.000.000,00 zł;
D.2. Być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 3.000.000,00 zł 
D.3. Wykonawca musi się znajdować w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację 
przedmiotowego zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Umowa zostanie podpisana z wykorzystaniem projektu umowy, KONTRAKTU FIDIC który 
stanowi TOM II. SIWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, po uwzględnieniu w tym 
projekcie warunków realizacji zamówienia wynikających z Oferty Wykonawcy. Zamawiający 
przewidział zmiany możliwe do dokonania w umowie, która zawarta zostanie w wyniku 
przedmiotowego postępowania. Przewidywane zmiany wraz z procedurą ich wprowadzania 
zostały określone w KONTRAKCIE FIDIC, Część II. Warunki Szczególne.:,. Rozdział 13. 
zmiany i Korekty. Zadanie realizowane jest przy wykorzystaniu WARUNKÓW 
KONTRAKTOWYCH FIDIC dla Budowy DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO - BUDOWLANYCH 
PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, 4 Wydanie angielsko polskie, 
niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999), opracowanego przez Międzynarodową 
Federację Inżynierów i Konsultantów, FIDIC (książka czerwona).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje zamówienia podobne polegające na udzieleniu dotychczasowemu 
Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z 
przedmiotem zamówienia podstawowego. W związku z powyższym: procent przewidywanych 
zamówień podobnych w stosunku do zamówienia podstawowego określa się na 20% zamówienia
podstawowego zakres robót budowlanych, które będą mogły być udzielane dotychczasowemu 
Wykonawcy obejmuje sieci wodociągowe w ramach zadań które będą: realizowane w okresie 3 
lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielane dotychczasowemu wykonawcy robót 
budowlanych, jeśli zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych co 
podstawowe, jeżeli były one przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 
podstawowego, jeżeli jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz jeśli jego 
całkowita wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości szacunkowej zamówienia 
podstawowego

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena ofertowa - 90,00
Doświadczenie Pełnomocnika Wykonawcy w koordynacji i organizowaniu kontraktów czerwony 
FIDIC - 10,00

Wykluczenia

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
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Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH SPÓŁKA Z O. O.

Adres

Krótka 9

69-100 Słubice

lubuskie , słubicki

Numer telefonu

95 758 2665

NIP

5980003799

Tytuł projektu

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0033/16-00
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