Ogłoszenie nr 359444 - 2016 z dnia 2016-12-06 r.

Piotrków Trybunalski: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
WYKONANIE ZADANIA PN.: BUDOWA SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W UL. BRONIEWSKIEGO W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO: BUDOWA
INFRASTRUKTURY W REJONIE UL. BRONIEWSKIEGO / UL.
WIERZEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski, krajowy numer
identyfikacyjny 590648468, ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków
Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 327 796, e-mail
zamowienia.publiczne@piotrkow.pl, faks 447 327 798.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.piotrkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy

i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.bip.piotrkow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.piotrkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:

pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków
Tryb.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: BUDOWA SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W UL. BRONIEWSKIEGO W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO: BUDOWA INFRASTRUKTURY W
REJONIE UL. BRONIEWSKIEGO / UL. WIERZEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM
Numer referencyjny: SPZ.271.43.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia
jest budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Broniewskiego w ramach
zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul.
Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232000-2
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Zakres rzeczowy obejmuje: 1.
Kanalizacja deszczowa: a. rury PVC Lite SN8 Ø200 L=50,30mb b. rury PVC Lite
SN8 Ø315 L=28,64mb c. rury PVC Lite SN8 Ø400 L=8,60mb d. rury DN600 typu
WIPRO klasa III L=229,10mb e. rury DN1000 typu WIPRO klasa III L=56,56mb f.
rury DN1200 typu WIPRO klasa III L=83,9mb g. rury DN1400 typu WIPRO klasa
III L=563,10mb h. zamulenie istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej i. studnie
żelbetowe z fabrycznie wyrobionymi kinetami i przejściami szczelnymi, zwieńczone
włazami klasy D400 z wypełnieniem betonowym z trwale osadzoną uszczelką, kręgi
wyposażyć w przejścia szczelne do podłączenia wpustów j. komory włączeniowe na
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej k. wpusty betonowe DN500 zwieńczenia
wpustów klasy D400 Włączenie kanałów deszczowych do sieci miejskiej wykonać
w uzgodnieniu z PWiK, ewentualne koszty pokrywa Wykonawca robót. 2.
Kanalizacja sanitarna: a. rury PVC Lite SN8 Ø200 L=191,01mb b. rury PVC Lite
SN8 Ø250 L=96,35mb c. rury PVC Lite SN8 Ø315 L=3,62mb d. rury PVC Lite
SN8 Ø400 L=565,4mb e. zamulenie istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej, f.
studnie żelbetowe z fabrycznie wyrobionymi kinetami i przejściami szczelnymi,
zwieńczone włazami klasy D400 z wypełnieniem betonowym z trwale osadzoną
uszczelką, kręgi wyposażyć w przejścia szczelne, g. komora włączeniowa na
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej; 3.Roboty towarzyszące, przygotowawcze,
ziemne, inne. a.Wszystkie zewnętrzne strony wyrobów żelbetowych zabezpieczyć
antykorozyjne, b.Roboty pomiarowe, cięcie nawierzchni, rozbiórkowe, wywóz
gruzu na teren Wykonawcy. Wykopy wąskoprzestrzenne o pionowych ścianach, w
pełni umocnione, c.Roboty ziemne, pełna wymiana gruntu, również w przyszłych
pasach drogowych zgodnie z planem miejscowym, wywóz nadmiaru ziemi na teren
Wykonawcy, pomiary zagęszczenia gruntu potwierdzone przez odpowiednie

laboratorium (minimum 8 pomiarów), d.Demontaż i odtworzenie jezdni ulicy
Broniewskiego, e.Przewierty, rury osłonowe, f.Rury ochronne dwudzielne,
g.Odtworzenie nawierzchni, krawężników, chodników, terenów zielonych i
wjazdów do stanu pierwotnego po pracach jak również po używaniu ciężkiego
sprzętu, h.Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi na trasie
budowanych sieci. i.Odwodnienie wykopów, j.W wycenie kosztów kanału
deszczowego uwzględnić koszty związane z wykonaniem inspekcji wykonanych
kanałów kamerą wizyjną itp. k.Zapewnienie obsługi geologicznej i kompleksowej
obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez uprawnionego geodetę, opracowanie dokumentacji
powykonawczej w 4 egzemplarzach w każdej branży, na koszt własny, l.Uzyskanie
koniecznych zezwoleń i uiszczenie opłat u zarządców dróg na zajęcie pasa
drogowego na czas robót, m.Właściwe oznakowanie dróg na czas budowy, zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, zabezpieczenie wykopów
przed dostępem osób trzecich, wykonanie przejść dla pieszych, n. Dostarczenie,
zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających
takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze itp.
niezbędne do ochrony robót, zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, o.
Zapewnienie dojść do posesji, p. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego
uzbrojenia wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela uzbrojenia, Wykonawca
odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić
inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego. W pasie drogowym
zlokalizowane są następujące urządzenia obce: 1.Przyłącza wodociągowe, 2.Sieci
wodociągowe, 3.Przyłącza kanalizacji sanitarnej, 4.Sieć kanalizacji sanitarnej,
5.Kanalizacja deszczowa, 6.Sieć elektroenergetyczna, 7.Sieć teletechniczna 8.Sieć
gazowa. Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodzą w zakres umowny i nie
podlegają odrębnej zapłacie. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z
późn. zm.). Uwaga: Do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art.
67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: roboty polegające na budowie
kanalizacji deszczowej DN 600 o długości ~ 50 mb oraz DN 200 ~10 mb.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:45232000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o
którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: roboty
polegające na budowie kanalizacji deszczowej DN 600 o długości ~ 50 mb oraz DN
200 ~10 mb.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/05/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
zamawiający uzna za spełniony jeśli wykonawca: 1)wykaże, że wykonał co najmniej
3 zamówienia wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej wartości co
najmniej 500.000,00 zł PLN – wg załącznika nr 5. 2)załączy dowody określające
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone (dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez 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).
3)wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby,w
szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające
niezbędne do wykonania zamówienia publicznego: uprawnienia do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: instalacyjnej w
zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych – wg załącznika nr 6.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu. 2.Aktualnego zaświadczenie właściwej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3.Aktualnego odpisu
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1

ustawy. 4.Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za
wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu. 5.W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub osoba ma miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie
z § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz co najmniej 3 zamówień wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na budowie kanalizacji
sanitarnej lub deszczowej wartości co najmniej 500.000,00 zł PLN – wg załącznika
nr 5. 2.Dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 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) 3. Wykaz osób, którymi dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia
publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi posiadających niezbędne do wykonania zamówienia publicznego:
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o
specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych – wg

załącznika nr 6.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. 1.Wykonawca
zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 21.12.2016r. do godz. 9:00 w
wysokości 50.000,00 zł 2.Wadium może być wniesione w następujących formach:
a)pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK
S.A. KONTO DEPOZYTÓW: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 Uwaga: Na
poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium – przetarg nieograniczony
na: WYKONANIE ZADANIA PN.: BUDOWA SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W UL. BRONIEWSKIEGO W RAMACH
ZADANIA INWESTYCYJNEGO: BUDOWA INFRASTRUKTURY W REJONIE
UL. BRONIEWSKIEGO / UL. WIERZEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie

tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że
środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. 4.Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za
pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju
nr 317 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię. 5.Oferta
wykonawcy, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie lub zostanie
wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1
ust 7b. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego
wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie
ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji

elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie
będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60
wydłużona rękojmia
20
skrócony termin realizacji zamówienia
20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)

tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym
muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór
umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
umowa zostanie zawarta na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
Wszelkie postanowienia umowy będą mogły zostać zmienione jedynie na zasadach
określonych w art. 144 pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli
dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 21/12/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

