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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571045-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2018/S 247-571045
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku
ul. Młynowa 52/1
Białystok
15-404
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Rusiłowicz, Elwira Jakubowska
Tel.: +48 857458136/+48 857458138
E-mail: jrp@wobi.pl
Faks: +48 857458113
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wobi.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wobi.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
1) Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Białegostoku: Sieć kanalizacji
sanitarnej w ul. Kozłowej, Białostoczek i Gołdapskiej w Białymstoku - Zadanie 11.3.
Numer referencyjny: TI-11 C -FS/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45231300

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4)

Krótki opis:
Zadanie 11.3 - Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Kozłowej, Białostoczek i Gołdapskiej w Białymstoku:
ul. Kozłowa
• sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U lite jednowarstwowe, SN8 SDR 34,
— sieć d-315 mm: L – 38 m
— sieć d-250 mm: L – 103 m
— sieć d-200 mm: L – 179 m
• studnie kanalizacyjne z kręgów wibroprasowanych lub polimerobetonowych o średnicy dn 1 000 mm mm – 7
kpl.
• studnie kanalizacyjne z PVC/PP o średnicy dn 425 mm mm – 1 kpl.
• Renowacja studni S16 – 1 kpl.
• Przecisk rurą stalową dn 300
• odbudowa konstrukcji drogi (podbudowa) i chodników.
ul. Białostoczek
• sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U lite jednowarstwowe, SN8 SDR 34,
— sieć d-315 mm: L – 166 m
• studnie kanalizacyjne z kręgów wibroprasowanych lub polimerobetonowych o średnicy dn 1000 mm mm – 6
kpl.
• Renowacja studni S2 – 1 kpl.
• Renowacja kanału DN 300 – 9 mb
• Przecisk rurą stalową dn 400
• odbudowa konstrukcji drogi (podbudowa) i chodników

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45233220
45233222

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białystok, ul. Kozłowej, Białostoczek i Gołdapskiej, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie 11.3 - Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Kozłowej, Białostoczek i Gołdapskiej w Białymstoku:
ul. Kozłowa
• sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U lite jednowarstwowe, SN8 SDR 34,
— sieć d-315 mm: L – 38 m
— sieć d-250 mm: L – 103 m
— sieć d-200 mm: L – 179 m
• studnie kanalizacyjne z kręgów wibroprasowanych lub polimerobetonowych o średnicy dn 1 000 mm mm – 7
kpl.
• studnie kanalizacyjne z PVC/PP o średnicy dn 425 mm mm – 1 kpl.
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• Renowacja studni S16 – 1 kpl.
• Przecisk rurą stalową dn 300
• odbudowa konstrukcji drogi (podbudowa) i chodników zgodnie z wymogami Zarządcy drogi.
ul. Białostoczek
• sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U lite jednowarstwowe, SN8 SDR 34,
— sieć d-315 mm: L – 166 m
• studnie kanalizacyjne z kręgów wibroprasowanych lub polimerobetonowych o średnicy dn 1 000 mm mm – 6
kpl.
• Renowacja studni S2 – 1 kpl.
• Renowacja kanału DN 300 – 9 mb
• Przecisk rurą stalową dn 400
• odbudowa konstrukcji drogi (podbudowa) i chodników zgodnie z wymogami Zarządcy drogi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Cz. III SIWZ
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numeridentyfikacyjnyprojektu: POIS.02.03.00-00-0230/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w przypadku zaistnienia przesłanek z art.
24 ust. 1 pkt 12)-23) Pzp oraz z art. 24 ust. 5 pkt 1)-8) Pzp
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w części IV JEDZ, wypełnił jedynie sekcję „” („alfa”) w
części IV

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
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a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał minimalny roczny obrót, za okres ostatnich 3 lat obrotowych,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres w wysokości: 1 500 000,00 PLN (słownie:
jeden milion pięćset tysięcy zł);
b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000
000,00 PLN* (słownie: jeden milion zł);
c) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, co najmniej w wysokości 1 000 000,00
PLN(*1) (słownie: jeden milion zł).
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –
co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie/ rozbudowie/ przebudowie sieci
wodociągowych i/lub kanalizacyjnych o minimalnej długości każdej z nich 400 m
b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:
Kierownik Budowy, Kierownik robót sanitarnych (2 osoby) – doświadczenie zawodowe(*2) co najmniej 5 lat,
• uprawnienia budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia
wydane na podstawie obowiązujących przepisów;
• doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych poprzez kierowanie co najmniej 2 robotami budowlanymi
polegającymi na budowie /rozbudowie/ przebudowie sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych o minimalnej
długości każdej z nich 400 m;
Kierownik robót drogowych – doświadczenie zawodowe(*2) co najmniej 3 lata,
• uprawnienia budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub
inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów,
• minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowisku
kierownika robót drogowych.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza by funkcje kierownika budowy i kierownika robót sanitarnych pełniła jedna
osoba.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia w jednej osobie funkcji kierownika robót drogowych z pozostałymi
funkcjami.
c) Zamawiający wymaga, aby wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w ostatnich 3 latach
przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wynosiła co najmniej 10 osób;

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający określa wadium w kwocie: 40 000,00 PLN (słownie: czterdziestu tysięcy złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (albo maksymalnej wartości
nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy).
Szczegółowe informacje dotyczące wadium oraz zabezpieczenia określa Cz. I SIWZ
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III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Szczegółowe warunki finansowania zostały określone w Cz. II SIWZ Wzór umowy

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, są zobowiązani przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne, przedłożyć
zamawiającemu umowę regulująca współprace tych podmiotów.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki finansowania zostały określone w Cz. II SIWZ Wzór umowy

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/01/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25/01/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.; ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok, świetlica (parterowy budynek), POLSKA
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie oraz otwarcie ofert za pomocą Klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji z zastrzeżeniem
rozdziału XIII IDW odbywa się za pośrednictwem Poczty elektronicznej na adres jrp@wobi.pl z dopiskiem
Kontrakt 11C.
2. Zamawiający nie prowadzi komunikacji z Wykonawcą za pomocą Formularza do komunikacji dostępnego na
ePuap.
3. Zamawiający dopuszcza przesłanie plików wyłącznie w formacie .pdf. Dopuszczalny łączny rozmiar
przesyłanych plików w jednej wiadomości za pośrednictwem Poczty elektronicznej wynosi 15 MB. Załącznik,
którego łączny rozmiar będzie większy niż 15 MB należy przesłać w kilku odrębnych wiadomościach e-mail.
4. Zamawiający zaleca, aby korespondencja kierowana do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty
elektronicznej zawierała w tytule wiadomości numer referencyjny postępowania, którego dotyczy.
5. W przypadku, gdy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu (z wyłączeniem rozdziału XIII 13 IDW)
dokumenty, które zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa zaleca się, aby Wykonawca odpowiednio
w nazwie pliku i tytule wiadomości e-mail umieścił adnotację: „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść
dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
Procedura odwrócona oceny ofert (art. 24aa ustawy Pzp)
Zamawiający, w toku czynności oceny ofert, nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie bada wszystkich wstępnych
oświadczeń wykonawców, składanych w szczególności w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, lecz w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art.
89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu
do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji
rankingowej), dokona oceny podmiotowej wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie wezwie
wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów wskazanych w ust. 8, 10 i 11.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej pod rygorem
nieważności, w formacie danych .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z
obowiązującymi przepisami prawa.
Wykaz oświadczeń oraz dokumentów niezbędnych do spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia został określony w Rozdziale X, Cz. I. SIWZ
7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca komunikując się za pomocą Poczty elektronicznej skorzystał z opcji
żądania potwierdzenia dostarczenia wiadomości.
8. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przy użyciu Poczty elektronicznej, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
9. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320
ze zm.) w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (zwane dalej rozporządzeniem)
określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające wymianę informacji pocztą elektroniczną
Zamawiającego:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
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2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2 GB RAM, procesor na poziomie Intel
IV 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowane dowolne oprogramowanie umożliwiające wysyłanie wiadomości e-mail;
4) zainstalowany program Adobe Acrobat lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli informacje zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

22/12/2018
S247
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7/8

Dz.U./S S247
22/12/2018
571045-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

8/8

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Szczegółowe informacje odnośnie środków ochrony prawnej są zawierają:
Art. 179-198 Pzp - Odwołanie,
Art. 198a-198g Pzp - Skarga
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2018
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