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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290645-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Żory: Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych
2017/S 141-290645

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

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

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.
ul. Wodociągowa 10
Żory
44-240
Polska
Osoba do kontaktów: W sprawach dotyczących procedury zamówień sektorowych: Sabina Błachno
Tel.:  +48 324344632
E-mail: pwikzory@ka.onet.pl 
Faks:  +48 324344632-25
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwik.zory.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pwik.zory.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 elektroenergetyczny

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

II.1.1) Nazwa:
„Budowa źródła kogeneracji wysokosprawnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Numer referencyjny: NL/74/2017

II.1.2) Główny kod CPV
45213250

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Budowa źródła kogeneracji wysokosprawnej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą” w formule „zaprojektuj i wybuduj” .

mailto:pwikzory@ka.onet.pl
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Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 2 lit. b Regulaminu, stanowiących nie
więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.

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
71320000
45251250
31122000
42000000
45100000
45200000
45231000
45310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Żory.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Budowa źródła kogeneracji wysokosprawnej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą” w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakres, których wchodzi:
1. Wykonanie prac w zakresie przygotowania wymaganej dokumentacji projektowej oraz innych czynności
polegających na uzyskaniu wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, które obejmują:
1) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej (branże według potrzeb)
dla uzyskania niezbędnych uzgodnień i prawomocnych decyzji na realizację robót budowlanych,
2) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
3) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
4) opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów dla zakresu objętego zamówieniem,
5) opracowanie dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branż oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do
uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
6) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów i instalacji na terenie PWiK Żory Sp. z
o.o. w Żorach przy ul. Wodociągowej 10 oraz w obrębie usytuowania sieci CO i przekazanie Zamawiającemu
gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą,
7) kompleksowa obsługa geodezyjna na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, łącznie z
inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą,
8) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń, instrukcji
stanowiskowych, instrukcji ppoż., przeszkolenie pracowników,
9) wykonanie odpowiednich badań i czynności odbiorczych urządzeń elektrycznych i cieplnych potwierdzonych
protokołami oraz pomiarów hałasu emitowanego do środowiska naturalnego i środowiska pracy, pomiarów
emisji do powietrza, wszystkich badań i pomiarów wynikających z decyzji o pozwoleniu na budowę bądź
decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, badań technicznych
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urządzeń wchodzących w skład instalacji a podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego, badań i pomiarów
odbiorczych układu wyprowadzenia mocy,
10) dostarczenie wymaganych deklaracji zgodności, atestów, certyfikatów, licencji oprogramowania,
dokumentacji techniczno-ruchowych (instrukcji obsługi) oraz kopii aplikacji napisanych i zapisanych w
urządzeniach programowalnych zainstalowanych na obiekcie.
Zaprojektowane przez Wykonawcę rozwiązania techniczne wymagają uzgodnień i akceptacji ze strony
przedstawicieli Zamawiającego.
2. Wykonanie następujących robót:
1) wybudowanie źródła kogeneracyjnego oraz kotłowni gazowej wraz z budynkiem Elektrociepłowni Gazowej,
2) zainstalowanie akumulatora ciepła,
3) wybudowanie przyłącza gazowego z wewnętrznej instalacji gazowej do zasilania źródła kogeneracyjnego i
kotła gazowego,
4) rozbudowę rozdzielni elektrycznej z modernizacją wyprowadzenia mocy elektrycznej do sieci dystrybucyjnej
średnich napięć oraz przystosowaniem do pracy wyspowej oczyszczalni – zgodnie z warunkami technicznymi
przyłączenia źródła wytwórczego do sieci Tauron Dystrybucja S.A.,
5) zainstalowanie układu AKPiA wraz z systemem wizualizacji i monitoringu pracy urządzeń i sieci ciepłowniczej
w budynku Elektrociepłowni Gazowej,
6) doprowadzenie instalacji teletechnicznej z budynku Elektrociepłowni do budynku głównego Zamawiającego w
celu zapewnienia możliwości sterowania z centralnej dyspozytorni przedsiębiorstwa.
Granicami realizacji będą instalacje zewnętrznych podmiotów, do których należy bezkolizyjnie nawiązać, nie
wprowadzając zakłóceń w ich funkcjonowaniu:
—-ścieżka gazowa: PSG Sp. z o.o. (gaz ziemny),
—-sieć cieplna: PEC Jastrzębie-Zdrój S.A.
—-sieć energetyczna: Tauron Dystrybucja S.A.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa „Program funkcjonalno – użytkowy” (PFU) – Cześć III OWZ
oraz Wzór umowy – Część II OWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi (G) / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 20/09/2017
Koniec: 31/10/2018
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym



Dz.U./S S141
26/07/2017
290645-2017-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 10

26/07/2017 S141
http://ted.europa.eu/TED

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

4 / 10

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:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawców z przyczyn
wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących art. 24 ust. 1 pkt. 12-23, ust. 5 ustawy Pzp.
2) Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadość uczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy.
W/w przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 3) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z
postępowania w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. i ust. XI pkt 1 IDW – Części I OWZ.
2. Zgodnie z §19 ust. 4 Regulaminu do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do IDW. Informacje zawarte w oświadczeniu
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (załącznik nr 2), o
którym mowa w pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to
ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia z
postępowania.
4.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2.
5.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2. Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zgodnie z ust. X pkt 4 IDW złoży wraz z ofertą
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
6.Zamawiający zgodnie z §19 ust. 6 Regulaminu, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego
przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
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7.Zamawiający na podstawie §19 ust. 7 Regulaminu w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 2 000 000 PLN,
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej
2 000 000 PLN.
2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w § 13 Regulaminu:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy w wysokości, co najmniej 2 000 000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert;
2) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości, co najmniej 2 000 000 PLN.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 1),2) Zamawiający
dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą
spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
4.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
5.Stosowna sytuacja, o której mowa w pkt 4 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając oryginalne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
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6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w pkt 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 4.
8.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniane będą łącznie
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie
1 zadania polegającego na budowie/ rozbudowie/ przebudowie źródła wysokosprawnej kogeneracji zasilanej
paliwem gazowym o wartości, co najmniej 1 000 000 PLN netto.
2. Wykonawca wskaże osoby, skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialne 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
w tym, co najmniej:
— Kierownika budowy – posiadającego, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w funkcji kierownika
budowy lub kierownika robót w tym, na co najmniej 1 zakończonym zadaniu polegającym na budowie/
rozbudowie/przebudowie źródła wysokosprawnej kogeneracji zasilanej paliwem gazowym. Osoba musi
posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278), lub równoważne wydane
na podstawie wcześniejszych przepisów;
— Kierownika robót – posiadającego, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu lub
nadzorowaniu robotami budowlanymi w tym, na co najmniej 1 zakończonym zadaniu polegającym na
budowie/rozbudowie/ przebudowie źródła wysokosprawnej kogeneracji zasilanej paliwem gazowym. Osoba
musi posiadać łącznie: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014.1278), lub równoważne
wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, świadectwo kwalifikacyjne „D” (grupa 2, grupa 3) wymagane
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia;
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— Kierownika Robót Elektrycznych – posiadającego, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, jako
kierownik robót lub inspektor nadzoru robót elektrycznych. Osoba musi posiadać łącznie: uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz.
1278), lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, świadectwo kwalifikacyjne „D” grupy
1 wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu zamówienia;
— 1 osobę posiadającą kwalifikacje określone dla służb BHP zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2.9.1997 r. (Dz.U. z 1997 roku Nr 109 poz.
704 z późn. zm.);
— Projektanta – opis wymagań dla Projektanta został zawarty w ust. X pkt 2 ppkt 3 lit b) IDW.
3. Wymagane dokumenty załączniki nr 3 i 4 do IDW wskazano w ust. XIII pkt 7 ppkt 1) i 2) IDW.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 49 800 PLN, słownie:
czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny netto podanej w
ofercie.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we Wzorze umowy –
Części II OWZ, w sprawie zamówienia sektorowego.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana, przed
podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę a
w przypadku spółki cywilnej porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia:
— Wykonawcy realizujący wspólnie umowę wyznaczą spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania
zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Lider upoważniony będzie
do wystawiania faktur i przyjmowania wszelkich płatności od Zamawiającego i do przyjmowania wszelkich
oświadczeń woli Zamawiającego na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę,
— Wykonawcy muszą zadeklarować solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— role i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu umowy,
— umowa lub porozumienie musi zostać zawarte na czas trwania umowy w sprawie niniejszego zamówienia i
okres rękojmi.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Cześć II OWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach
określonych w ust. XXIII IDW -Części I OWZ i Części II OWZ – Wzorze umowy.
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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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/08/2017
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: 20/09/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/08/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żorach Sp. z o.o., ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory, sala
konferencyjna, pok. nr 21.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 5 225 000
EUR, w związku z tym, na podstawie art. 133 ust. 1 do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów
ustawy Pzp. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu otwartego na roboty budowlane w formule
„zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PWiK Żory Sp. z o.o., opartym na
zasadach
art. 70(1) – 70(5) Kodeksu Cywilnego.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w ust. XIII
pkt 7 ppkt 6) – 11) IDW – Części I OWZ oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów
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dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(zwanego dalej „Rozporządzeniem dot. dokumentów”), w § 5, 7, 8.
3. Oświadczenia o których mowa w ust. XIII pkt 7 ppkt 6) ppkt lit. e – i oraz Rozporządzeniu dot. dokumentów w
§ 5 pkt 5÷9 mogą być złożone – według wzoru załącznik nr 7 do IDW.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. XIII pkt 7 ppkt 6) ppkt lit. a – i oraz Rozporządzeniu dot. dokumentów, w §
5 pkt 1÷9 muszą być złożone przez:
1) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) inne podmioty, jeżeli Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp,
3) podwykonawcę, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp.
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w § 30.
ust. 3 Regulaminu,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 5 do IDW.
6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający
żąda:
a. przedstawienia oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zobowiązanie należy złożyć
wraz z ofertą) – sporządzonego według wzoru załącznik nr 6 do IDW;
b. przedstawienia dokumentów, które określają w szczególności:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
—- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
—- czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Przewidywany termin rozpoczęcia robót wyznaczony na 20.9.2017 może ulec zmianie ze względu na
procedurę przetargową.
8. Informacje w zakresie wymagań dotyczących uprawnień budowlanych oraz sposobu przeliczenia na PLN
wartości robót i danych finansowych podanych w innych walutach zostały określone w ust. X pkt 12 IDW –
Części I OWZ.
9. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza szczegółowe zapisy dot. wymaganych dokumentów i
oświadczeń które mają być dołączone oferty oraz potwierdzających spełnianie warunków oraz brak podstaw do
wykluczenia zawarto w ust. XIII IDW – Części I OWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
PWiK Żory Sp. z o.o.
ul. Wodociągowa 10
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Żory
44-240
Polska
Tel.:  +48 324344632
E-mail: pwikzory@ka.onet.pl 
Faks:  +48 324344632-25

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
PWiK Żory Sp. z o.o.
ul. Wodociągowa 10
Żory
44-240
Polska
Tel.:  +48 324344632
E-mail: pwikzory@ka.onet.pl 
Faks:  +48 324344632-25

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z
zasadami ogólnymi uregulowanymi w ustawie z dnia 17.11.1964 Kodeks postępowania cywilnego.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2017
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