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Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: „Przebudowa i

rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim” CZĘŚĆ I:

Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim, CZĘŚĆ II:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Przemysłowej w Opolu Lubelskim
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 

Projekt planowany do współfinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 6 Ochrona środowiska i

efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie: 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

 
 
Ogłoszenie nr 611721-N-2018 z dnia 2018-08-31 r. 
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 364840413, ul. al. 600-lecia   8 , 24-300   Opole

Lubelskie, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818272302, 601695799, e-mail sekretariat@opk-

opolelubelskie.pl, prezes@opk-opolelubelskie.pl, faks 818272364. 

Adres strony internetowej (URL): http://opk-opolelubelskie.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 

Spółka gminna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod



31.08.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7ba7ca76-1902-438e-8a19-9249ce9bdf6e

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7ba7ca76-1902-438e-8a19-9249ce9bdf6e 3/18

adresem (URL)

Nie 

http://opk-opolelubelskie.pl/przetargi/#1482334917327-ba213cff-3c05

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie 

http://opk-opolelubelskie.pl/przetargi/#1482334917327-ba213cff-3c05

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Dostarczenie ofert w formie wymaganej w SIWZ w wymaganym terminie składania ofert do siedziby

Zamawiającego 

Adres: 

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 24-300 Opole

Lubelskie, al. 600-lecia 8, sekretariat pok. Nr 4

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
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nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej

i kanalizacyjnej w ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim” CZĘŚĆ I: Przebudowa sieci wodociągowej w

ciągu ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim, CZĘŚĆ II: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul

Przemysłowej w Opolu Lubelskim 

Numer referencyjny: OPK/WMR/ZP-2/6/2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4. Przedmiot i

zakres zamówienia obejmuje: 1) CZĘŚĆ I: Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Przemysłowej w

Opolu Lubelskim, Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ciągu ul.

Przemysłowej w Opolu Lubelskim, w zakresie : • Przebudowa wodociągu metodą bezwykopową,
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długości 968,5 mb metodą krakingu: rura PE 100 RC SDR 11 PN16 z płaszczem ochronnym PE100 RC

Dn200mm • Przebudowa odgałęzień bocznych wodociągu w obrębie pasa drogowego o łącznej długości

1254,0 mb, metodą przecisku lub wykopu otwartego: rura PE 100 RC SDR 11 PN16 z płaszczem

ochronnymPE100 RC Dn 63-200 mm oraz rura PE 100 SDR11 PN16 Dn 40-200 mm, • Włączenie

odgałęzień bocznych do przebudowanego wodociągu, • Wymiana armatury, w tym : hydranty naziemne

DN80 – 9 kpl. Uwagi dotyczące Części I zamówienia: • Istniejąca sieć wodociągowa do przebudowy

wykonana jest ze starych rurociągów żeliwnych oraz azbestocementowych. Materiał odgałęzień bocznych

to: żeliwo, stal oraz PE. • W trakcie przebudowy sieci wodociągowej należy zapewnić ciągłość dostaw

wody do przepinanych odgałęzień wodociągowych. W tym celu należy wykonać by-passy (obejścia) dla

przebudowywanego odcinka wodociągu, przeprowadzić próby i badania by-passów przed dopuszczeniem

ich do eksploatacji. • Do zgrzewania elektrooporowego i doczołowego rur PE należy używać zgrzewarek

automatycznych, posiadających możliwość kontroli parametrów procesu zgrzewania oraz rejestracji

całego procesu. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży raporty zgrzewania (lista zgrzewów,

protokół zgrzewania i karta kontrolna zgrzewu) oraz zaświadczenia kwalifikacyjne pracowników

monterów – zgrzewaczy, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do wykonywania robót montażowych

przy budowie sieci wodociągowych rur PE i poprzez łączenie metodą zgrzewania. • W ramach

zamówienia Wykonawca dokona przełączeń wszystkich istniejących odgałęzień bocznych, w tym

również odgałęzień / przyłączy niezainwentaryzowanych. W przypadku wykrycia tego typu odgałęzień w

trakcie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić taki fakt Zamawiającemu. 2) CZĘŚĆ II:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Przemysłowej w Opolu Lubelskim Przedmiotem zamówienia

jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej, w zakresie: Budowa kanału sanitarnego

głównego z rur PVC-U litych kielichowych SN8 SDR34 Dn200 – długości 424,0 mb • Budowa sięgaczy

do granicy pasa drogowego z rur PVC-U litych kielichowych SN8 SDR34 DN160 – długości 173,0 mb •

Budowa sięgaczy do granicy pasa drogowego z rur PVC-U litych kielichowych SN8 SDR34 DN200 –

długości 8,5 mb • Budowa studni rewizyjnych DN1200 mm – 14 kpl • Budowa studni rewizyjnych

DN1000 mm – 3 kpl Uwagi dotyczące Części II zamówienia: • Włączenie do istniejącej kanalizacji

DN400 nastąpi poprzez zabudowę studni rewizyjnej na istniejącym kanale. 5. Dodatkowe uwagi

dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Jeżeli w SIWZ, przy opisie przedmiotu zamówienia

użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby traktować

takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile

zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z SIWZ wraz z załącznikami. 2) Szczegółowy

zakres zamówienia obejmuje: projekt budowlano – wykonawczy dla sieci wodociągowej i sieci

kanalizacji sanitarnej, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
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budowlanych, stanowiące Załączniki nr 7 – 8 do SIWZ. 3) Warunki wykonania zamówienia zawarte są

we wzorach umów stanowiących Załącznik nr 6a) i 6b) do SIWZ. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45232410-9

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający może udzielić

zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego

na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w

ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz

całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; Zamawiający

może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy

zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana

dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących

instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o

innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub

nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji; 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
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miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-15 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-04-15

 

II.9) Informacje dodatkowe:

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

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie toczy się wobec niego

postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe. b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże ze

posiada polisą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia– OC Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż: • Dla Części I

zamówienia: 600 000,00 zł, • Dla części II zamówienia: 400 000,00 zł Polisa musi być ważna na dzień

składania ofert i obejmować ważne ubezpieczenie OC Wykonawcy w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania

ubezpieczenia OC w wymaganej wysokości przez cały okres realizacji zamówienia. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże, że: dla

CZĘŚĆI I: Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną polegającą

na: wykonaniu przebudowy lub budowy sieci wodociągowej długości min 1000 mb w technologii

bezwykopowej (przewiertu sterowanego, krakingu itp.). Wykonawca do oferty załączy dowody

potwierdzające, że robota budowlana została należycie wykonana i prawidłowo ukończona. dla

CZĘŚĆI II: Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną polegającą
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na: wykonaniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej długości min 600 mb. Wykonawca do oferty

załączy dowody potwierdzające, że robota budowlana została należycie wykonana i prawidłowo

ukończona. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zwane

dalej oświadczeniem – stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej informacji z otwarcia ofert samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony
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Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy

kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu wg. załącznika do

SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1) Ważna polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia - OC Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż: • Dla Części I

zamówienia: 600 000,00 zł, • Dla części II zamówienia: 400 000,00 zł 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zwane

dalej oświadczeniem – stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Informację dotyczącą doświadczenia Wykonawcy – wg wzoru: załącznik nr 5 do SIWZ wraz z kopią

dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót potwierdzających posiadane doświadczenie.

Informację dotyczącą osób biorących udział w postepowaniu – wg wzoru: załącznik nr 6 do SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
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IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
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dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

Nie 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji 40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
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Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 
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IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci

aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający oprócz przypadków opisanych w art. 144

ustawy Pzp przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej Umowy. 2.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej

wymienionych okoliczności w trakcie realizacji przedmiotowej Umowy: a) siły wyższej, to znaczy

niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w

momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;

b) zmian będących następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach

zbliżonych do organów administracji, np eksploatatorów infrastruktury, w szczególności: przekroczenie

zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych

okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń,

uzgodnień itp.; c) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia terenu

przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; d) innych przyczyn zewnętrznych

niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub

wykonywania innych czynności przewidzianych umową, e) w przypadku przedłużającej się procedury

przetargowej, f) konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej, wprowadzenia zmian w

dokumentacji projektowej. 3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a)

zmiana osób, za pomocą których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne

spełniające warunki określone w SIWZ np. osób z uprawnieniami budowlanymi; b) zmiana osób

podanych w ofercie wykonawcy, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie

wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej

zmiany niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę dotyczy osób

z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi); c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie

przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami e) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 1 §1

Kodeksu cywilnego; f) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; g)

zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego robót związana z aktualizacją przerobu Wykonawcy lub

związana z dostosowaniem zakresu finansowego do budżetu Zmawiającego, h) zmiany uzasadnione
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wytycznymi podmiotu dofinansowującego zadania inwestycyjne, i) w zakresie zmiany albo rezygnacji z

podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b

ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy Pzp (Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia), j) zmiany związane ze zleceniem Wykonawcy robót

zamiennych związanych ze zmianą parametrów technicznych sieci i urządzeń na sieci zewnętrznej, k)

zmiany technologiczne, pozwalające na uzyskanie lepszych parametrów pracy sieci, pozwalających na

zaoszczędzenie kosztów eksploatacji itp. l) konieczność zlecenia Wykonawcy robót dodatkowych

niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego lub zamówień zamiennych. 4. Wszystkie

powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Każdorazowa zmiana Umowy

wymagająca zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy musi być uzgodniona z Instytucją

Współfinansującą (jeżeli dotyczy). 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-09-17, godzina: 12:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) 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
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Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ciągu ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim,

w zakresie : • Przebudowa wodociągu metodą bezwykopową, długości 968,5 mb metodą krakingu: rura PE

100 RC SDR 11 PN16 z płaszczem ochronnym PE100 RC Dn200mm • Przebudowa odgałęzień bocznych

wodociągu w obrębie pasa drogowego o łącznej długości 1254,0 mb, metodą przecisku lub wykopu

otwartego: rura PE 100 RC SDR 11 PN16 z płaszczem ochronnymPE100 RC Dn 63-200 mm oraz rura PE

100 SDR11 PN16 Dn 40-200 mm, • Włączenie odgałęzień bocznych do przebudowanego wodociągu, •

Wymiana armatury, w tym : hydranty naziemne DN80 – 9 kpl. Uwagi dotyczące Części I zamówienia: •

Istniejąca sieć wodociągowa do przebudowy wykonana jest ze starych rurociągów żeliwnych oraz

azbestocementowych. Materiał odgałęzień bocznych to: żeliwo, stal oraz PE. • W trakcie przebudowy sieci

wodociągowej należy zapewnić ciągłość dostaw wody do przepinanych odgałęzień wodociągowych. W tym

celu należy wykonać by-passy (obejścia) dla przebudowywanego odcinka wodociągu, przeprowadzić próby i

badania by-passów przed dopuszczeniem ich do eksploatacji. • Do zgrzewania elektrooporowego i

doczołowego rur PE należy używać zgrzewarek automatycznych, posiadających możliwość kontroli

parametrów procesu zgrzewania oraz rejestracji całego procesu. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca

przedłoży raporty zgrzewania (lista zgrzewów, protokół zgrzewania i karta kontrolna zgrzewu) oraz

zaświadczenia kwalifikacyjne pracowników monterów – zgrzewaczy, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji

do wykonywania robót montażowych przy budowie sieci wodociągowych rur PE i poprzez łączenie metodą

zgrzewania. • W ramach zamówienia Wykonawca dokona przełączeń wszystkich istniejących odgałęzień

bocznych, w tym również odgałęzień / przyłączy niezainwentaryzowanych. W przypadku wykrycia tego

typu odgałęzień w trakcie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić taki fakt

Zamawiającemu. 
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2019-04-15
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 2 Nazwa: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Przemysłowej w Opolu Lubelskim

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej, w zakresie: Budowa kanału

sanitarnego głównego z rur PVC-U litych kielichowych SN8 SDR34 Dn200 – długości 424,0 mb • Budowa

sięgaczy do granicy pasa drogowego z rur PVC-U litych kielichowych SN8 SDR34 DN160 – długości 173,0

mb • Budowa sięgaczy do granicy pasa drogowego z rur PVC-U litych kielichowych SN8 SDR34 DN200 –

długości 8,5 mb • Budowa studni rewizyjnych DN1200 mm – 14 kpl • Budowa studni rewizyjnych DN1000

mm – 3 kpl Uwagi dotyczące Części II zamówienia: • Włączenie do istniejącej kanalizacji DN400 nastąpi

poprzez zabudowę studni rewizyjnej na istniejącym kanale. 5. Dodatkowe uwagi dotyczące realizacji

przedmiotu zamówienia: 1) Jeżeli w SIWZ, przy opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane

przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i

dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji
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przedmiotu zamówienia z SIWZ wraz z załącznikami. 2) Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: projekt

budowlano – wykonawczy dla sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przedmiary robót,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące Załączniki nr 7 – 8 do SIWZ.

3) Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorach umów stanowiących Załącznik nr 6a) i 6b) do

SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232410-9, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2019-04-15
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

 

 


