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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277853-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraśnik: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2018/S 122-277853

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
715-020-02-47
ul. Graniczna 3 A
Kraśnik
23-210
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Głaszcz
Tel.:  +48 818256809
E-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl 
Faks:  +48 818256809-111
Kod NUTS: PL815
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kpwik.krasnik.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.kpwik.krasnik.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik
Numer referencyjny: 2/ZP/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

mailto:przetargi@kpwik.krasnik.pl
www.kpwik.krasnik.pl
www.kpwik.krasnik.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik zgodnie z FIDIC „żółta książka”.
Wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres prac zostały opisane
w SIWZ Część IV – PFU.
Zakres przedmiotu zamówienia
Zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ok. 22,22 km
Zaprojektowanie i wybudowanie odgałęzień kanalizacyjnych sieciowych do granicy posesji (granica posesji
prywatnych i pasa drogowego) w uzgodnieniu z właścicielami.
Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch nowych kompletnie wyposażonych przepompowni ścieków - w ul.
Kolejowej i ul. Prusa wraz z systemem sterowania, monitoringu, przesyłu i odbioru danych.
Zaprojektowanie i budowa nowego systemu przesyłu danych i sterowania wraz z wymianą wewnętrznych
instalacji 2 przepompowni ścieków: w ul. Wyszyńskiego i w ul. Granicznej w Kraśniku i włączeniem ich do
nowego systemu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 5

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I - Rejon „Budzyń”
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraśnik

II.2.4) Opis zamówienia:
Zaprojektowanie i wybudowanie ok. 1,95 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Świerkowa, Piaskowa, Długa,
Urzędowska.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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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: POIS.02.03.00-00-0068/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia a zamówienie może zostać udzielone
jednemu Wykonawcy na wszystkie części zamówienia. W związku z tym Zamawiający nie określa kryteriów ani
zasad mających zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy w
przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II - Rejon „Piaski/Zarzecze II”
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraśnik

II.2.4) Opis zamówienia:
Zaprojektowanie i wybudowanie ok. 1,09 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Urzędowska.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 25
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: POIS.02.03.00-00-0068/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia a zamówienie może zostać udzielone
jednemu Wykonawcy na wszystkie części zamówienia. W związku z tym Zamawiający nie określa kryteriów ani
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zasad mających zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy w
przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część III - Rejon „Stacja Kolejowa” i Rejon „Bojanówka”
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraśnik

II.2.4) Opis zamówienia:
Zaprojektowanie i wybudowanie ok. 16,52 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Przemysłowa, Kolejowa,
Towarowa, Obwodowa, Wojskowa, Powstańców Śląskich, Lipowa, 3–Maja, Wojska Polskiego, Komisji Edukacji
Narodowej, Małachowskiego, Kołłątaja, Konarskiego, Dygasińskiego, Staszica, Zakrzowiecka, Brzozowa,
Gajowa, Orzechowa oraz Suchyńska, Filaretów, Prusa, Bojanowska a także zaprojektowanie i wybudowanie 2
nowych przepompowni ścieków oraz modernizacja 2 istniejących przepompowni ścieków.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
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: POIS.02.03.00-00-0068/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia a zamówienie może zostać udzielone
jednemu Wykonawcy na wszystkie części zamówienia. W związku z tym Zamawiający nie określa kryteriów ani
zasad mających zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy w
przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część IV - Rejon „Ośrodek”
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Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraśnik

II.2.4) Opis zamówienia:
Zaprojektowanie i wybudowanie ok. 2,32 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kościuszki, Cegielniana,
Młyńska, Żytnia, Oboźna, Łąkowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 37
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: POIS.02.03.00-00-0068/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia a zamówienie może zostać udzielone
jednemu Wykonawcy na wszystkie części zamówienia. W związku z tym Zamawiający nie określa kryteriów ani
zasad mających zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy w
przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część V - Rejon „Zarzecze I”
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraśnik

II.2.4) Opis zamówienia:
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Zaprojektowanie i wybudowanie ok. 0,34 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Przemysłowa, Janowska

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 25
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: POIS.02.03.00-00-0068/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia a zamówienie może zostać udzielone
jednemu Wykonawcy na wszystkie części zamówienia. W związku z tym Zamawiający nie określa kryteriów ani
zasad mających zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy w
przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

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
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji
ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda:
1) rachunku zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym rachunku
zysków i strat, a w przypadku Wykonawcy niezobowiązanego do sporządzenia sprawozdania finansowego –
innych dokumentów określających obroty oraz aktywa i zobowiązania za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert, potwierdzającej spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 12.2.2 ppkt 2 SIWZ
Część I - IDW;
3) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzających spełnienie warunku, o
którym mowa w pkt 12.2.2 ppkt 3 SIWZ Część I - IDW.
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w każdym z 3 ostatnich lat obrotowych,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, osiągnął obrót roczny (rozumiany jako
przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów) w wysokości nie mniejszej niż:
A: dla Części I: 500 000,00PLN
B: dla części II: 300 000,00 PLN
C: dla Części III: 3 900 000,00 PLN
D: dla części IV: 800 000,00 PLN
E: dla części V: 50 000,00 PLN
— w sytuacji, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wysokość obrotu netto musi
być równa sumie wysokości wymaganego obrotu dla wszystkich części zamówienia, na które składana jest
oferta.
2) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową wystarczającą do zapewnienia wymaganej płynności finansowej w okresie trwania umowy w
wysokości co najmniej:
A: dla Części I: 650 000,00 PLN
B: dla części II: 350 000,00 PLN
C: dla Części III: 4 800 000,00 PLN
D: dla części IV: 1 000 000,00 PLN
E: dla części V: 60 000,00 PLN
— w sytuacji, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wysokość środków
finansowych lub zdolności kredytowej musi być równa sumie wysokości wymaganych środków finansowych lub
zdolności kredytowej dla wszystkich części zamówienia, na które składana jest oferta
3) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę
gwarancyjną co najmniej:
A: dla Części I: 300 000,00 PLN
B: dla części II: 150 000,00 PLN
C: dla Części III: 2 400 000,00 PLN
D: dla części IV: 500 000,00 PLN
E: dla części V: 30 000,00 PLN
— w sytuacji, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wysokość sumy gwarancyjnej
musi być równa sumie wysokości wymaganych sum gwarancyjnych dla wszystkich części zamówienia, na które
składana jest oferta.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
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podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór
wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 10 w SIWZ Część II – Załączniki do IDW); w w/w wykazie
Wykonawca zamieści wszystkie dane niezbędne do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
określonych w pkt 12.2.3 ppkt 1 IDW;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za 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 oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
(wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 11 w SIWZ Część II – Załączniki do IDW); w w/w wykazie Wykonawca
zamieści wszystkie dane niezbędne do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt
12.2.3 ppkt 2 IDW;
3) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich, wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy; (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 10a w SIWZ Część II – Załączniki do
IDW); w w/w wykazie Wykonawca zamieści wszystkie dane niezbędne do oceny spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, określonych w pkt 12.2.3 ppkt 1 IDW.
(01) Uwaga! Powyższy dokument (wykaz usług) składa jedynie ten Wykonawca, który wykazuje spełnienie
warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 12.2.3. ppkt 1) od A do E IDW w sposób określony w pkt
12.2.3. ppkt 1) od A do E lit. a).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
1) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał:
(i) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie
określonym w SIWZ Część I - IDW w pkt 12.2.3 ppkt 1) oddzielnie dla każdej z 5 części zamówienia; oraz
(ii) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu usługi w zakresie określonym w
SIWZ Część I - IDW w pkt 12.2.3 ppkt 1) oddzielnie dla każdej z 5 części zamówienia;
lub
b) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie obejmujące wykonanie usługi i robót
budowlanych w zakresie określonym w SIWZ Część I - IDW w pkt 12.2.3 ppkt 1) oddzielnie dla każdej z 5
części zamówienia.
W sytuacji składania oferty przez 2 lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 22 Pzp, w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej
lub zawodowej ocena spełnienia warunku odbędzie się łącznie, co oznacza, że w sytuacji gdy Wykonawca
wykazuje spełnianie powyższego warunku w sposób określony w ppkt a) to co najmniej 1 podmiot musi
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wykazać się doświadczeniem wymaganym lit (i) i co najmniej 1 podmiot musi wykazać się doświadczeniem
wymaganym lit (ii);
Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż 1 część zamówienia, Zamawiający wymaga aby wykazał
spełnienie warunku określonego powyżej dla tej części zamówienia, dla której Zamawiający stawia najwyższe
wymagania odnoszące się do długości zaprojektowanej oraz wybudowanej/rozbudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej, a jeżeli jedną z części zamówienia, na które składana jest oferta jest część III, aby wykazała również
spełnienie warunku dodatkowego, dotyczącego sieciowej przepompowni ścieków.
2) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował niżej
wymienionymi osobami wymienionymi w pkt 12.2.3 SIWZ Część I - IDW.
W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 22 Pzp, w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej ocena spełnienia warunku odbędzie się łącznie.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
1) dla Części I: 54 000,00 PLN
2) dla części II: 30 000,00 PLN
3) dla Części III: 390 000,00 PLN
4) dla części IV: 83 000,00 PLN
5) dla części V: 5 000,00 PLN
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto
podanej w Formularzu oferty.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Wykonawca musi wycenić przedmiot zamówienia.
Walutą Kontraktu jest złoty polski [PLN].
Rozliczenia i zapłaty w ramach Kontraktu dokonywane będą w złotych polskich [PLN] na rachunek Wykonawcy
otwarty w PLN.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Na podstawie podpisanych protokołów odbioru robót częściowych/protokołu odbioru końcowego oraz innych
dokumentów wymaganych Kontraktem, Wykonawca może wnioskować o przejściowe/końcowe świadectwo
płatności.
Plan płatności (świadectwa przejściowe i końcowe) oraz pozostałe warunki płatności określono w SIWZ Część
III - Wzór Kontraktu oraz w SIWZ Część IV - Opis przedmiotu zamówienia: Program Funkcjonalno - Użytkowy.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały zawarte w
SIWZ Część III - Wzór Kontraktu.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: nie

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: 07/08/2018
Czas lokalny: 11:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 05/10/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik,
sala konferencyjna (I p., pok. nr 105)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Pzp właściwymi dla zamówień o wartości większej niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego
(www.kpwik.krasnik.pl) od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

www.kpwik.krasnik.pl
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie pkt 1) - 8).
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące
dokumenty (przy czym w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu i w odniesieniu do każdego z nich musi to
zostać wykazane):
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jako wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, sporządzony i wypełniony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie zgodnym z Załącznikiem nr 2 w SIWZ Część I - IDW;
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 13 SIWZ Część I - IDW.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie
elektronicznej.
Do oferty należy dołączyć JEDZ w formie elektronicznej złożony zgodnie z instrukcjami określonymi w pkt
14.1.7 SIWZ Część I - IDW.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje
dotyczące niniejszego postępowania zawarto w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp - odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 1 Pzp - odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec
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.
3. Zgodnie z art. 182 ust. 3 pkt 1 Pzp - odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

