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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170717-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Bielsk Podlaski: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
2018/S 077-170717

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Studziwodzka 37
Bielsk Podlaski
17-100
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bazyluk
Tel.:  +48 857302923
E-mail: pk@pkbielsk.pl 
Faks:  +48 857318210
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pkbielsk.pl
Adres profilu nabywcy: www.pkbielsk.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
Bielsk Podlaski
17-100
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Szatyłowicz
Tel.:  +48 857318100
E-mail: hszatylowicz@bielsk-podlaski.pl 
Faks:  +48 857318150
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bielsk-podlaski.pl
Adres profilu nabywcy: www.bielsk-podlaski.pl

I.2) Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pkbielsk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Studziwodzka 37
Bielsk Podlaski
17-100
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bazyluk
Tel.:  +48 857302923
E-mail: pk@pkbielsk.pl 
Faks:  +48 857318210
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pkbielsk.pl
Adres profilu nabywcy: www.pkbielsk.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Remont kanałów sanitarnych na terenie miasta Bielsk Podlaski metodami bezwykopowymi

II.1.2) Główny kod CPV
45330000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania pn. „Remont
kanałów sanitarnych na terenie miasta Bielsk Podlaski metodami bezwykopowymi”.
2. Inwestycja polega na remoncie zdewastowanych sieci kanalizacji sanitarnej o średnicach: DN 800 mm; DN
600 mm; DN 400 mm metodą bezwykopową za pomocą rękawa termoutwardzalnego.

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
45000000
45100000
45453000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL84
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bielsk Podlaski.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania pn. „Remont
kanałów sanitarnych na terenie miasta Bielsk Podlaski metodami bezwykopowymi”.
2. Inwestycja polega na remoncie zdewastowanych sieci kanalizacji sanitarnej o średnicach: DN 800 mm; DN
600 mm; DN 400 mm metodą bezwykopową za pomocą rękawa termoutwardzalnego.
3. Zakres modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, wzdłuż
ul. Miodowej, Jagiellońskiej i Zamkowej do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego; obejmuje remont kolektorów
grawitacyjnych wykonanych z rur żelbetowych:
a. DN 800 mm – o długości ok. 644,6 m,
b. DN 600 mm – o długości ok. 57 m,
c. DN 400 mm – o długości ok. 347,4 m.
Łączna długość sieci do zmodernizowania – ok. 1049 m.
Renowacja żelbetowych studni kanalizacyjnych o średnicy Dn 1200 mm – 21 sztuk.
Renowacja żelbetowych komór – 2 sztuki.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 5 do SIWZ. Wykonawca
zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, konieczny z punktu widzenia Opisu Przedmiotu Zamówienia,
przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego
przedmiotem zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na ewentualnie występujące trudności, jakie
mogą wystąpić w trakcie realizacji.
5. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty
lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne
opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.
6. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca stosując
rozwiązania równoważne jest w pełni odpowiedzialny za taki materiałów by uzyskać wymagane parametry
techniczne i cechy jakościowe oraz technologiczne.
7. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w ST i
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5
ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego” oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność
takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności
dokumentu. Dopuszczenie realizacji zamówienia w oparciu o rozwiązania równoważne wymaga wyrażenia
zgody przez Projektanta, Inżyniera i Zamawiającego.
8. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku składania przez Wykonawcę propozycji rozwiązań
równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwiązań równoważnych
Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważności, odnosząc się do następujących zagadnień:
a. parametrów technicznych;
b. trwałości;
c. eksploatacji;
d. funkcjonalności;
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e. celu przedmiotu umowy.
Z uwagi na limit znaków Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w SIWZ – Rozdział III oraz w
Załączniku Nr 5 do SIWZ. SIWZ jest dostępna na stronie www.pkbielsk.pl.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2019
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: Numer umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0082/17-00 z dnia
19.12.2017 r.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II „Ochrona
Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w przedmiotowym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że.
a) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości minimum 200 000,00 PLN (słownie:
dwieście tysięcy złotych);
b) Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolność zawodowa:

www.pkbielsk.pl


Dz.U./S S77
20/04/2018
170717-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 8

20/04/2018 S77
http://ted.europa.eu/TED

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

5 / 8

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że posiada doświadczenie
zawodowe, wyrażające się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował:
a) co najmniej jedną inwestycję polegającą na bezwykopowej renowacji sieci kanalizacji sanitarnej o długości co
najmniej 500 mb
Zdolność techniczna.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
a) Kierownik Budowy (1 osoba) – wymagane:
◦ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym także posiadającą uprawnienia równoważne
według przepisów kraju ich uzyskania;
◦ co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor
nadzoru w ramach zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (sieci kanalizacji sanitarnej i/lub
wodociągowej itp.), w tym co najmniej jednego zakończonego zadania (robót budowlanych) w sektorze wodno-
ściekowym, których przedmiotem była bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej o długości co
najmniej 500 mb.
Uwaga!
W przypadku, gdy wymienione wyżej osoby nie będą posługiwały się biegle językiem polskim, Wykonawca
na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach
pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich
dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę,
jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z
uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym
tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.
Pod pojęciem „inne standardowe warunki kontraktowe” należy rozumieć np. warunki kontraktowe VOB/
B (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen; znormalizowane warunki zlecenia i wykonania robót
budowlanych), stosowane w Niemczech; wzory tworzone przez Joint Contract Tribunal (JCT) i Fe.
Lista wymienionych specjalistów stanowi minimum osobowe. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się
szczegółowo z przedmiotem zamówienia, tak aby zapewnić na stanowiskach kluczowych specjalistów osoby
uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w branżach i zakresie gwarantującym wykonanie
wszelkich robót ujętych w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca powinien zapewnić kluczowym specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony
innych specjalistów, która może być niezbędna do wykonania kontraktu na roboty, np. poza wskazanymi
w ofercie kluczowymi specjalistami należy zapewnić m.in. Przedstawiciel Wykonawcy, specjalistę ds. BHP,
specjalistę ds. rozliczeń, geodetę, itp. Wynagrodzenie ww. personelu musi zostać uwzględnione w cenie
ofertowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dobór personelu dodatkowego.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
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Pełny opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w Rozdziale VIII SIWZ. SIWZ jest dostępna na
stronie www.pkbielsk.pl.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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: 30/05/2018
Czas lokalny: 12:00

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: 30/05/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 17-100 Bielsk
Podlaski, ul. Studziwodzka 37, pokój Nr 12 w dniu 25.5.2018 r. o godz. 12:30.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
Osobami upoważnionymi są:
1) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Ewa Ignatiuk, Barbara Niezbecka
2) w zakresie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych: Anna Bazyluk.

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

www.pkbielsk.pl
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VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN.
2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamawiający nie ustanawia systemu kwalifikowania Wykonawców.
4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.
5. Nie przeprowadzono dialogu technicznego, o którym mowa w przepisie art. 31a ust. 1 ustawy.
6. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury „odwróconej” (art. 24aa ust.1 Pzp)
7. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust.1 pkt.12-23 Pzp
8. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z art. 24 ust.5 pkt.1, 4, 8 Pzp
9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy
Pzp. Jego przedmiotem może być:
a. usunięcie kolizji z istniejącymi a nie zinwentaryzowanymi sieciami i instalacjami,
b. dodatkowe elementy wyposażenia konieczne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia
podstawowego.
10. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej.
11. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) Formularz ofertowy – wg Załącznika nr 1 do SIWZ,
2) Załącznik do Oferty” – wg wzoru – Złącznik 1A do SIWZ,
3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), dla każdego Wykonawcy i podmiotów na których
zasobach Wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
4) dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych
otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w JEDZ.
5) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie – jeżeli dotyczy
6) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg Załącznika nr 3 do SIWZ – jeżeli
dotyczy.
7) Dowód wniesienia wadium
8) Wypełniony Wykaz Cen, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.
12. Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert:
1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
13. Dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć Wykonawca na wezwanie Zamawiającego – dotyczy
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
2) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków,
4) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
6) wykaz wykonanych robót budowlanych,
7) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
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8) Informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
9) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową określoną przez
Zamawiającego.
Dokumenty ww. należy złożyć zgodnie z zapisem Rozdziału X SIWZ.
14. Termin z sekcji IV.2.6) liczy się zgodnie z art. 114 Kc – miesiąc liczy się za 30 dni.

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 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2018
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