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Płock: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i
deszczową w centrum Płocka, w ulicach 1go Maja i Harc. A.

Gradowskiego, realizowanego w ramach Projektu Uporządkowanie
gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka

Numer ogłoszenia: 119382  2015; data zamieszczenia: 20.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi Płockie Sp. z o.o. , ul. A. Gradowskiego 11, 09402 Płock, woj.
mazowieckie, tel. 024 3644200, faks 024 3644202.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację
sanitarną i deszczową w centrum Płocka, w ulicach 1go Maja i Harc. A. Gradowskiego, realizowanego w
ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum
Płocka, w ulicach 1go Maja i Harc. A. Gradowskiego, realizowanego w ramach Projektu Uporządkowanie
gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka. Podstawowe parametry zamówienia obejmują wykonanie: 1.
kanalizacji deszczowej w ulicach: 1go Maja, Kościuszki, Kolegialna, Sienkiewicza, Królewiecka, Gradowskiego
tradycyjną metodą w wykopie otwartym (DN1501000 o długości ok. 2,3 km), 2. kanalizacji sanitarnej w ulicach:
1go Maja, Gradowskiego tradycyjną metodą w wykopie otwartym (DN150400 o długości ok. 1,4 km), oraz
renowację kanału (DN150300 o długości ok. 500 mb). 3. odtworzenia nawierzchni ulic, chodników o powierzchni
łącznej ok. 25,5 tyś. m2 W zakresie prac przewiduje się likwidację wyłączonych odcinków kanalizacji, ponadto
usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w
Części III niniejszej SIWZ (OPZ).
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, na podstawie odrębnej umowy lub
umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1
ustawy PZP. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 20% wartości
zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.007, 45.23.13.008, 45.23.31.206.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy)
III.2) ZALICZKI

przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki: a)
wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: dwóch zamówień o wartości
robót nie mniejszej niż 11 mln PLN netto każde, których przedmiotem było wykonanie
kontraktu na roboty budowlane, polegającego na budowie metodą wykopu otwartego
kanalizacji sanitarnej/deszczowej o średnicach nie mniejszych niż DN 400 i długości nie
mniejszej niż 3 km, wraz budową/przebudową drogowych nawierzchni bitumicznych o
łącznej powierzchni co najmniej 10 000 m2. W celu potwierdzenia spełniania
powyższego Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót
budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
potwierdzających spełnienie postawionego warunku, a jeżeli okres działalności jest
krótszy, w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, sporządzony
według wzoru wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych stanowiącego
Załącznik nr 5 do IDW. Na potwierdzenie ww warunku Wykonawcy składają referencje (
zgodnie z § 9 rozporządzenia z 19 lutego 2013r), poświadczenia (§ 1 ust. 2
Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2013r.) lub inne dokumenty. W przypadku, gdy
Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku składać dokumentów o
których mowa w § 1 ust. 2 cyt. Rozporządzenia. b) posiadać w okresie ostatnich trzech
lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie średnie roczne zatrudnienie w wysokości co najmniej 30 osób i
co najmniej 2 osoby personelu kierowniczego. W celu potwierdzenia spełniania
niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie na temat
wielkości średniego rocznego zatrudnienia pracowników oraz personelu kierowniczego w
okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do IDW,

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki: wskaże do
wykonania niniejszego zamówienia osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował
Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: 1) Przedstawiciel
Wykonawcy (Ekspert nr 1)  posiadający: wykształcenie wyższe techniczne,
doświadczenie w zarządzaniu i nadzorowaniu kontraktów na roboty, tzn. pełnił funkcję
Przedstawiciela Wykonawcy przy realizacji co najmniej jednego zakończonego
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zamówienia na roboty w sektorze ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodno
ściekowej o wartości robót nie mniejszej niż 11 mln PLN netto. 2) Kierownik budowy
(Ekspert nr 2)  posiadający: doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót
sanitarnych, dla co najmniej jednego zamówienia którego przedmiotem było wykonanie
kontraktu na roboty budowlane, gdzie w zakresie zamówienia była budowa metodą
wykopu otwartego sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej o średnicach nie mniejszych
niż DN 400 i długości nie mniejszej niż 3 km, o wartości robót nie mniejszej niż 11 mln
PLN netto; uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 3) Kierownik robót
elektryczny (Ekspert 3)  posiadający: doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika
budowy/robót elektrycznych lub inspektora nadzoru robót elektrycznych, dla co najmniej
jednego zamówienia którego przedmiotem było wykonanie kontraktu na roboty
budowlane, gdzie w zakresie zamówienia była budowa zewnętrznych sieci
elektrycznych i elektroenergetycznych; uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń. 4) Kierownik robót telekomunikacyjnych (Ekspert
4)  posiadający: doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót
telekomunikacyjnych lub inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych, dla co najmniej
jednego zamówienia którego przedmiotem było wykonanie kontraktu na roboty
budowlane, gdzie w zakresie zamówienia była budowa zewnętrznych sieci
telekomunikacyjnych; uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez
ograniczeń. 5) Kierownik robót drogowych (Ekspert 5)  posiadający: doświadczenie w
pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót drogowych lub inspektora nadzoru robót
drogowych, dla co najmniej jednego zakończonego zamówienia obejmującego budowę
i/lub: odtworzenie, przebudowę drogowych nawierzchni bitumicznych o łącznej
powierzchni co najmniej 10 000 m2. posiadać uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Wszyscy uczestnicy
zamówienia winni wykazać, że pełnili swoje funkcje w przynajmniej jednym zamówieniu
w okresie ostatnich 10 lat przed dniem złożenia oferty, a zamówienie to zostało
zakończone odbiorem końcowym. Jako posiadanie wymaganych uprawnień
Zamawiający uzna uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., 1409 t.j.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do odpowiednio projektowania lub
kierowania robotami w wymaganym zakresie, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013r. 1409 t.j.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r.,
Nr 63, poz. 394). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, którymi dysponują lub będą dysponować i które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 4 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców powinni oni przedłożyć
wykaz na jednym załączniku) oraz załączyć do wykazu oświadczenie, że osoby, które
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będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki: a)
Wykonawca osiągnął w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy  za ten okres, roczne przychody netto ze
sprzedaży w wysokości, co najmniej 11 000 000 PLN. W celu potwierdzenia spełniania
niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć sprawozdanie finansowe
albo jego część , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu
albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania
i należności  za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy  za ten okres. b) posiadać środki finansowe lub
posiadać zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 5 000 000 PLN. W celu
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w którym
posiadają rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub posiadanie
zdolności kredytowej w wymaganej wysokości; c) posiadać ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN. W przypadku
Wykonawców składających ofertę wspólną wystarczające jest złożenie polisy na
wymaganą kwotę przez jednego z Wykonawców. W celu potwierdzenia spełniania
niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W
przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych
walutach niż określono w pkt 9.2.3., Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty, w
której oszacowano warunki finansowoekonomiczne przyjmie średni kurs Narodowego
Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz  robót  budowlanych  wykonanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności  jest  krótszy    w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca
wykonania  oraz  z  załączeniem  dowodów  dotyczących  najważniejszych  robót,  określających,  czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

oświadczenie  na  temat  wielkości  średniego  rocznego  zatrudnienia  u  wykonawcy  usług  lub  robót
budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy
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okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę  jakości  lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności,  oraz  informacją  o
podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

sprawozdanie  finansowe w części, a  jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego  rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a
w  przypadku  wykonawców  niezobowiązanych  do  sporządzania  sprawozdania  finansowego,  innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie
1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowokredytowej  potwierdzającą  wysokość
posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  wykonawcy,  wystawioną  nie  wcześniej
niż  3 miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  składania wniosków  o  dopuszczenie  do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z
przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

sprawozdanie  finansowe w części, a  jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego  rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a
w  przypadku  podmiotów  niezobowiązanych  do  sporządzania  sprawozdania  finansowego,  innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie
1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowokredytowej  potwierdzającej  wysokość
posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  innego  podmiotu,  wystawioną  nie
wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  składania  wniosków  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny  podmiot  jest
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z
przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy wymagają wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
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6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że  wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków,  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub wstrzymanie w  całości  wykonania  decyzji
właściwego  organu    wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub wstrzymanie w  całości  wykonania  decyzji
właściwego  organu    wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną  informację  z  Krajowego Rejestru  Karnego w  zakresie  określonym w  art.  24  ust.  1  pkt  48
ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną  informację  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  9
ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  na
zasoby  innych podmiotów, które będą brały udział w  realizacji  części zamówienia, przedkłada  także
dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie  wymaganym  dla  wykonawcy,  określonym  w  pkt
III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości    wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne albo że
uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub
wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu    wystawiony  nie  wcześniej  niż  3
miesiące przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie    wystawiony  nie  wcześniej  niż  6
miesięcy przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)
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zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo
zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  48  
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo
zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą, w  zakresie  określonym w art.  24  ust.  1  pkt  10  11
ustawy    wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej IDW. 2)
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej IDW. 3) Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego
zatrudnienia pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, sporządzona na podstawie wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej IDW. 4) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował
Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz informacjami nt. ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na podstawie
wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej IDW wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 5) Wykaz wykonanych
robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej IDW wraz z
dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie. 6) Zobowiązanie Wykonawcy potwierdzające, zakres
dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, charakter łączących go z
podmiotem trzecim stosunków oraz zakres i okres udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 6. 7) Zobowiązanie podmiotu trzeciego potwierdzające, zakres dostępnych Wykonawcy zasobów
podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, charakter łączących go z podmiotem trzecim stosunków oraz
zakres i okres udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia . Załącznik nr 6a. 8) Oświadczenie o
należeniu do grupy kapitałowej  Załącznik nr 7. 9) Stosowne Pełnomocnictwo(a)  pełnomocnictwo powinno być
złożone w formie oryginału, odpisu notarialnego lub kopii potwierdzonej notarialnie. 10) W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złozone w formie
oryginału, odpisu notarialnego lub kopii potwierdzonej notarialnie. 11) Dowód wniesienia wadium. 12) Wypełnione
Tabele elementów scalonych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1  Cena  90
2  gwarancja (minimalny okres gwarancji 36m)  10
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IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w Umowie następujących zmian, zgodnie z art. 144 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych: 1) terminu realizacji zamówienia, w przypadku: a)
zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie
realizacji Umowy przez Zamawiającego, b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych,
uniemożliwiających prowadzenie robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru wpisem do Dziennika budowy,
c) zmian będących następstwem działań organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych
przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., odmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub
innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, d) zwłoki
instytucji opiniujących i uzgadniających, e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi, wykopaliska, f) wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych (§ 7 ust. 8, 9),
zamówień dodatkowych (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) i uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp), o
ile wykonanie tych robót (zamówień) spowoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania, g) zaistnienia
sytuacji takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub
wstrzymania robót, h) wystąpienia okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności, i) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz
Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania Umowy. W przypadku
wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania Umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
2) Zmiany zakresu przedmiotu Umowy: a) zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy (zaniechanie wykonania
robót), o których mowa a § 7 ust. 7, b) roboty zamienne, o których mowa a § 7 ust. 8, c) roboty dodatkowe, o
których mowa a § 7 ust. 10. 3) wynagrodzenia w następujących przypadkach: a) określonych w § 7 ust. 8, 9, b)
ustawowej zmiany podatku VAT  zgodnie obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług. 4) osób (§ 9
Umowy), nadzorujących oraz realizujących przedmiot Umowy na inne legitymujące się co najmniej
równoważnymi uprawnieniami, zgodnymi z SIWZ, 5) dotyczących zatrudnienia podwykonawców (w przypadku
gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona Umowę osobiście, w zakresie zgodnym z SIWZ), z zastrzeżeniem § 8
ust. 5, 6) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa na warunkach określonych w § 8
(w przypadku gdy Wykonawca wykonuje Umowę przy pomocy podwykonawców w zakresie zgodnym z SIWZ),
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wodociagi.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego
Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09402 Płock.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2015
godzina 11:30, miejsce: siedziba Zamawiającego Wodociągi Płockie Sp. o.o. ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09
402 Płock w sekretariacie (Sala nr 101).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy 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
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


