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PGK
"śYRARDÓW" Sp. z
o.o.

Fundusz Spójności

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaktorów - wykonanie nowej

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej powyŜej 10 000 000 euro

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "śYRARDÓW" Sp. z o.o.
96- 300 śyrardów
ul. Czysta 5
tel. 046 8554041 wew. 255, fax 046 8553280
e-mail pgk@zyrardow.pl URL www.pgk.zyrardow.pl
Polska
ogłasza przetarg nieograniczony :

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaktorów"
Zadanie Nr IV w ramach Projektu
"Gospodarka wodno-ściekowa w śyrardowie i Jaktorowie"

współfinansowanego z Funduszu Spójności
CCI 2005/PL/16/C/PE/002
Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: PGK /JRP/RB/Z4/06

Opis / przedmiot zamówienia:
kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym z rur PE z systemem pomp próŜniowo - tłocznych (z odcinkami
łączącymi przyłącze z główną siecią kanalizacyjną w systemie grawitacyjnym) wraz ze stałym nadzorem archeologicznym
na etapie robót ziemnych

Miejsce wykonania usług:

Miasto śyrardów i gmina Jaktorów

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Główny przedmiot : 45231300-8

Dodatkowe przedmioty: 45100000-8; 45111200-0; 45210000-2; 45223500-1; 45232400-6; 45232440-8;
45311000-0; 45317100-3; 45330000-9; 45400000-1; 45233140-2; 45310000-3

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31-12-2010 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 3660,00 zł) moŜna odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 10,
lub na wniosek Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym lub po wniesieniu opłaty na rachunek Zamawiającego
Bank Pekso S.A. I O/śyrardów 36124033501111000035401988

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

1. w zakresie merytorycznym:
2.

Pan Zbigniew Guzewski
tel. nr 046 855 40 41 w. 250,
w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:
Pan Grzegorz Klociński,
tel. nr 046 855 40 41 w. 255

Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 1000-1400.

- wadium: 150 000,00 EURO (słownie euro: sto pięćdziesiąt tysięcy)

- zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej
Główne warunki finansowania i płatności : Zaliczka w wysokości 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z
VAT)

Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności 250 000,00 EURO Częstotliwość przedkładania Przejściowych
Świadectw Płatności - nie częściej niŜ raz w miesiącu

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŜej wymienione warunki udziału w
postępowaniu:
1) Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć
następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich),
b)
dokument/dokumenty stwierdzający, Ŝe osoby, które będą wykonywać zamówienie (Kierownik
Budowy, Kierownicy Robót), posiadają wymagane uprawnienia, w przypadku robót elektrycznych osoby te
powinny posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne "D" uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, natomiast "E" dla osób zajmujących się wykonawstwem. W
celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć dla ww. osób
kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenia przynaleŜności do właściwej izby samorządu zawodowego, w
przypadku robót elektrycznych świadectwo kwalifikacyjne "D" a dla osób zajmujących się wykonawstwem
świadectwo kwalifikacyjne "E".
2) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone
przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich):
a) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8
u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p.,
wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponować osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne
kwalifikacje i doświadczenie.

4) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łącznasytuacja ekonomiczna i finansowa.
5)

ZłoŜyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2.

Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71,

poz. 646) w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy
1) jeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyŜej w pkt. 1.1).a), 1.2).b) i 1.2).c), składa dokument lub dokumenty, wystawione
zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
a)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b)

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo Ŝe
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2)

jeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŜej w pkt. 1.1).a), 1.2).a), 1.2).b) i 1.2).c),
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. W przypadku złoŜenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niŜ określono
Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano warunki finansowo-ekonomiczne, przyjmie kurs
NBP z dnia publikacji ogłoszenia o przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
4. Wykonawca osiągnął w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie: średnie roczne przychody netto ze sprzedaŜy w kwocie minimum 2.500.000,00 EURO (słownie euro: dwa miliony
pięćset tysięcy). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy (kaŜdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną) zobowiązani są przedłoŜyć rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do
sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających przychody netto ze sprzedaŜy - za okres
ostatnich 3 lat obrotowych, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
5. Posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 1.250.000,00 EURO (słownie euro: jeden milion dwieście
pięćdziesiąt tysięcy) lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1.250.000,00 EURO (słownie euro:
jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy (kaŜdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną) zobowiązani są przedłoŜyć informację z banku, wystawioną nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w którym posiadają rachunek bankowy, potwierdzające posiadanie
środków finansowych lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej.
6. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W celu
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca (kaŜdy z Wykonawców składających ofertę wspólną) musi
złoŜyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niŜ wartość ceny ofertowej zamówienia.
7. Posiadanie przeciętnego zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat (licząc od dnia publikacji Ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej), a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, min. 20 pracowników.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć Informację na temat
przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej
IDW.

8. Posiadanie przeciętnej liczebność personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat (licząc od dnia publikacji
Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, min. 3 osoby. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć
Informację na temat przeciętnej liczebności personelu kierowniczego sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik
nr 4 do niniejszej IDW.
9. Dysponowanie następującymi narzędziami i urządzeniami: koparki 0,25 m3 - 3 szt. , koparki 0,60m3 - 3 szt. ,
spycharki 100KM - 3 szt. , dźwig 10 t - 1 szt. , walec stalowy 10 t - 1 szt. , walec ogumiony 10t - 1 szt. , zagęszczarki
do gruntu 500 kg - 5 szt. , maszyna do wierceń poziomych - 1 szt. , zgrzewarka do rur PE DZ od 90 mm do 355mm lub
zgrzewarki spełniające łącznie ten zakres - 3 szt.
10 Wykonawca wskaŜe do wykonania niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywania przez nich czynności:
•

Kierownik Budowy
Kierownik Budowy ma posiadać następujące kwalifikacje: wykształcenie techniczne, uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w zakresie wykonawstwa , lub odpowiadające im waŜne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 10 lat
doświadczenia zawodowego, w tym 5 lat jako Kierownik podobnych prac. Przez prace podobne
naleŜy rozumieć prace związane z kierowaniem robotami budowlanymi w zakresie budowy
kanalizacji sanitarnej. PrzynaleŜność do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa.

•

Kierownik robót budowlanych
Kierownik robót budowlanych ma posiadać następujące kwalifikacje: wykształcenie techniczne,
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie wykonawstwa , lub odpowiadające im waŜne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 8
lat doświadczenia zawodowego, w tym 5 lat jako Kierownik podobnych prac. Przez prace podobne
naleŜy rozumieć prace związane z kierowaniem robotami budowlanymi w zakresie budowy
kanalizacji sanitarnej. PrzynaleŜność do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa.

•

Kierownik robót elektrycznych
Kierownik robót elektrycznych ma posiadać następujące kwalifikacje: wykształcenie techniczne,
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie wykonawstwa , lub odpowiadające im waŜne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 5
lat doświadczenia zawodowego jako Kierownik robót elektrycznych. Osoby te muszą posiadać
aktualne świadectwo kwalifikacyjne "D" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci na stanowisku dozoru. PrzynaleŜność do Okręgowej Izby InŜynierów
Budownictwa.

•

Kierownik robót drogowych
Kierownik robót drogowych ma posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w zakresie wykonawstwa, lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów , 5 lat doświadczenia
zawodowego jako Kierownik robót drogowych. PrzynaleŜność do Okręgowej Izby InŜynierów
Budownictwa.

•

Kierownik robót sanitarnych
Kierownik robót sanitarnych ma posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w zakresie wykonawstwa , lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 5 lat doświadczenia
zawodowego jako Kierownik robót sanitarnych. PrzynaleŜność do Okręgowej Izby InŜynierów
Budownictwa

•

Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia
archeologicznego na etapie robót ziemnych.

do

sprawowania

stałego

nadzoru

Wszyscy eksperci kluczowi wymagani w ofercie winni posługiwać się językiem polskim lub dysponować na
stałe tłumaczem języka polskiego.
11. Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat (licząc od dnia publikacji Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej), a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, o
wartości łącznej co najmniej 6.000.000,00 EURO (słownie euro: sześć milionów) w tym roboty budowlane których
przedmiotem jest budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym z systemem pomp próŜniowo-tłocznych, o
łącznej długości kanalizacji co najmniej 20 km.
12. Rodzaj procedury - otwarta
13. Kryteria udzielenia zamówienia - najniŜsza cena
14. Numer referencyjny nadany przez instytucje zamawiającą : PGK/JRP/RB/Z4/06
15. Poprzednia publikacja dotycząca tego zamówienia : wstępne ogłoszenie informacyjne w Dz.U; 2005/S100-099628 z
dnia 26.05.2005
16. Termin składania ofert: 06.06.2006 r. godz. 1000
17. Język w którym moŜna sporządzać ofertę: polski
18. Minimalny okres w którym oferent będzie związany z ofertą: 90 dni (od ustalonej daty składania ofert)
19. Otwarcie ofert : 06.06.2006 r. godz. 1030 Miejsce: PGK "śyrardów" sp. z o.o. ul. Czysta 5 96-300 śyrardów, parter,
sala konferencyjna nr 6
20. Zamówienie dotyczy Projektu finansowanego ze środków Wspólnotowych. Przedmiot zamówienia stanowi Zadanie
Nr IV w ramach Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w śyrardowie i Jaktorowie" współfinansowanego z Funduszu
Spójności CCI 2005/PL/16/C/PE/002
21. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Urząd Zamówień Publicznych, 00-582 Warszawa, Al. Szucha 2/4 , e-mail: odwolania@uzp.gov.pl, tel. +48 22 4587777 ,
fax. +48 22 4587700, adres internet. www.uzp.gov.pl
22. Składanie odwołań
Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia
protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania zamawiającego.
ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzedu
Zamówień Publicznych.
23. Źródło, informacji na temat składania odwołań - tak jak podano wyŜej dla punktu 22.
24. Data wysłania ogłoszenia do Dz.U. Unii Europejskiej : 27.04.2006 r.

