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Ogłoszenie o zamówieniu –
zamówienia sektorowe

(Dyrektywa 2004/17/WE)

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
Kapitałowa Sp. z o.o.
znany) _____
Adres pocztowy: ul.Kasprowicza 35c
Miejscowość: Zakopane

Kod pocztowy: 34-500

Punkt kontaktowy: SEWIK Tatrzańska Komunalna
Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 182024450

Osoba do kontaktów: Barbara Kreft
E-mail: barbara.kreft@sewik.com.pl

Faks: +48 182024454

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.sewik.com.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny ( proszę wypełnić załącznik A.I )
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny ( proszę wypełnić załącznik A.II )
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny ( proszę wypełnić załącznik A.III )
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej
Sektor elektroenergetyczny
Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych

Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych
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Sektor wodny

Inny:

Dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sobiczkowa Bór w Kościelisku
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych:
Roboty budowlane
Dostawy
Wykonanie
Kupno
Zaprojektowanie i wykonanie
Dzierżawa
Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem
środków, obiektu budowlanego
Leasing
odpowiadającego wymogom
Połączenie powyższych form
określonym przez instytucję
zamawiającą

Usługi
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
_____
Kod NUTS: PL215
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sobiczkowa Bór w
Kościelisku.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
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Główny przedmiot

Słownik główny
45232440

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
tak

nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:
tak
nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych :
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :

tak

nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sobiczkowa Bór
w Kościelisku.
1) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
a) przebudowy istniejącego odcinka kolektora sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanego z rur Ø 400 mm, na
nowy kolektor Ø 500mm PVC klasy S (SDR 34 SN 8, lite), o długości 286,0 mb. z przepięciami 5 przyłączy do
nowego kolektora rurami Ø 200 mm klasy S (lite) o łącznej długości 13,0 mb
b) konstrukcji wsporczej na podporach betonowych, przejścia kolektora nad potokiem Blachowskiego.
c) muru oporowego zabezpieczającego działkę z budynkiem na trasie kolektora, z częściowym remontem
ogrodzenia
2) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- Załącznik I do SIWZ: Projekt budowlany przebudowy kolektora sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową muru
oporowego
- Załącznik II do SIWZ: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2. Istotne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia;
1) Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w siwz oraz
dokumentacji projektowej i STWiORB;
2) Oferta złożona przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty inwestycji, w tym opłaty związane z
uzyskaniem aktualnych pozwoleń jak również koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego;
3) Wszelkie materiały do realizacji zamówienia zapewnia wykonawca;
4) Materiały budowlane mają być zgodne z warunkami przyłączeniowymi SEWIK, dokumentacją projektową
oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Kanalizację sanitarną należy wykonać z rur
PVC Φ 500x14,6 mm, SN8, SDR 34 z rdzeniem litym, oraz przepięcia z rur PVC Φ 200 klasy S lite. Studnie
kanalizacyjne wykonać, jako przełazowe z kręgów betonowych Ø 1000 mm, (Ø 1 200 mm i Ø 1 500 mm –
skrajne przy kolektorze napowietrznym),łączonych na uszczelkę gumową, z prefabrykowanymi kinetami.
5) Zakupione materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania przy
budowie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej;
6) Wykonawcy winni zapoznać się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz uzyskać
wiarygodne informacje odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość,
charakter oferty lub realizację zamówienia. W sytuacji, kiedy Wykonawca wygra przetarg, reklamacje dotyczące
zmiany wartości oferty w świetle zobowiązań Wykonawcy określonych powyżej nie będą rozpatrywane;
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7) Dla przewidzianych w przedmiocie zamówienia robót budowlanych Zamawiający posiada zezwolenia na
budowę;
8) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomień oraz uzyskania pozwoleń i decyzji związanych z
bezpośrednią realizacją inwestycji w tym decyzji Urzędu Miasta Zakopane i RZGW;
9) Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy do
Wykonawcy robót.
10) Po wykonanych robotach Oferent będzie zobowiązany do uzyskania pisemnych oświadczeń wszystkich
właścicieli działek, że nie zgłaszają oni żadnych zastrzeżeń odnośnie pozostawionego porządku oraz
przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.
11) Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres
minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bez uwag końcowego protokołu odbioru.
3. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w SIWZ, dokumentacji projektowej
i STWiORB opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się
rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w
przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
W sytuacji gdy Wykonawca zamierza zastosować równoważne materiały zobowiązany jest dołączyć do oferty
wykaz oferowanych odpowiedników wraz z charakterystykami i dokumentami potwierdzającymi taką samą lub
lepszą ich jakość np. specyfikacje jakościowe, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty, i.t.p., które potwierdzą w
sposób nie budzący wątpliwości równoważność zaproponowanych materiałów.
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : 529469.05 Waluta : PLN
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu :
tak
nie
Liczba możliwych wznowień : (jeżeli jest znana) _____albo Zakres: między : _____ i : _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji :
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 28/07/2015 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 30/06/2016 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
1. Każdy wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w
wysokości 6500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100 ).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy na konto Zamawiającego:
SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane
BNP Paribas Bank Polska SA NR 33 1600 1042 0002 0141 8065 6150
4. Wadium zostanie uznane za wpłacone, jeżeli znajdzie się na koncie zamawiającego w dniu otwarcia ofert, tj.
30.06.2015r do godz. 14:00 ( kopię przelewu należy załączyć do oferty)
5. Wadium wnoszone w pozostałych, dopuszczalnych formach, należy złożyć w postaci oryginału w
Sekretariacie Spółki SEWIK w budynku przy ul. Kasprowicza 35c, Zakopane, najpóźniej w terminie składania
ofert tj. 30.06.2015r do godz. 14:00 Nie należy dołączać oryginałów dokumentów do oferty!
6. Wykonawca jako dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej załącza do oferty kserokopię złożonego
dokumentu.
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej
gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego i powinna zawierać w
szczególności następujące elementy:
- nazwę zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta (Zamawiającego),gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib,
- kwotę gwarancji,
- termin ważności gwarancji ( odpowiednio do terminu związania ofertą),
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego, w sytuacjach o
których mowa w pkt.11
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą,
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej
umowy,
3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie
rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na
podstawie pkt 7 2) i 3), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność
wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
9. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o
zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) który został wykluczony z postępowania,
3) którego oferta została odrzucona
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
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1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy,
4) jeśli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 19 ust 1 Regulaminu udzielania
zamówień sektorowych Spółki SEWIK nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 18 ust. 1
w/w Regulaminu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
1. Warunki finansowe;
1) W ofercie należy podać ryczałtową cenę w złotych polskich dla poszczególnych pozycji, z uwzględnieniem
całości zamówienia (określonego w pkt. III siwz):
Cena 1 = cena ryczałtowa wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej dla kanałów z rur
PVC Ø 500 mm
Cena 2 = cena ryczałtowa wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej dla kanałów z rur
PVC Ø 200 mm
Cena 3 = cena ryczałtowa wykonania konstrukcji wsporczej na podporach betonowych
Cena 4 = cena ryczałtowa wykonania muru oporowego z remontem ogrodzenia
Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Obliczając cenę oferty dla poszczególnych pozycji należy podać wartość netto, wskazać wysokość i kwotę
należnego podatku od towarów i usług VAT, oraz wartość brutto.
3) Podana w ofercie w każdej pozycji cena musi być wyliczona wg kalkulacji własnej. Cena ta musi obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa
realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie dostawy i usługi, czyli musi uwzględniać wszystkie
wymagania SIWZ, wzoru umowy i obowiązującego prawa, a także wszelkie nakłady i prace które są niezbędne
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego
jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
4) Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. Końcowe rozliczenie inwestycji
nastąpi w oparciu o faktycznie wykonaną ilość kanalizacji, ustaloną na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodetę, potwierdzoną przez inspektora nadzoru i ceny
ryczałtowe wykonania 1 mb kanalizacji grawitacyjnej, oraz ryczałtową cenę wykonania konstrukcji wsporczej na
podporach betonowych i muru oporowego z remontem ogrodzenia.
5) Podane w ofercie ceny są ostateczne i zostaną wprowadzone do umowy jako obowiązujące strony
wynagrodzenie niezmienne przez okres realizacji zamówienia.
2. Warunki płatności:
1) Zapłata za dokonane prace będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w
terminie 30 dni po dostarczeniu faktury do Zamawiającego
2) Dopuszcza się fakturowanie cząstkowe w wysokości do 75% wartości wykonanych i odebranych robót bez
zastrzeżeń.
3) W roku 2015 realizacja inwestycji do kwoty 140 000 zł. (netto).
4) Wartość wykonanych robót będzie określana na podstawie protokołów odbiorów częściowych wykonanej
kanalizacji oraz cen ryczałtowych wykonania kanalizacji podanych w umowie.
4) Zapłata faktury końcowej nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego bez zastrzeżeń i przekazaniu do
użytkowania inwestycji zgodnie z zasadami określonymi w § 7 umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
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Zamawiający nie określa formy prawnej, jaką musi przyjąć Grupa Wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie, jednak Grupa Wykonawców musi ustanowić i wskazać Pełnomocnika, który będzie
posiadał umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictw
przedłożonych wraz z ofertą. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy są zobowiązani przedstawić umowę
regulującą ich współpracę.

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

tak

nie

III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki,dotycząceposiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z
formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ,
stanowiące zał.2 do siwz.
II.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art.17 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w SEWIK
Tatrzańskiej Komunalnej Grupie Kapitałowej Sp. z o. o.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:
1.Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 17 ust.1 Regulaminu – wg wzoru
jakw zał.3 do siwz.
2.aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa: wyżej w pkt: 2 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin ważności tych dokumentów odpowiednio – jak podano wyżej w
pkt.3.
4.Inne dokumenty składane w postępowaniu:
1) Wypełniony formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego zał.1 do siwz.
2) oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis poświadczony notarialnie w przypadku, o którym mowa w pkt. VIII 5
2) oraz w VIII 6 1) a) siwz.
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5. Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta przedstawiona przez dwóch lub
więcej wykonawców (współpartnerów) musi być złożona jako jedna oferta od jednego podmiotu i spełniać
następujące wymagania:
a) Wykonawcy występujący wspólnie (zgodnie z art. 16 Regulaminu) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera)
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich
w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać
przedłożone wraz z ofertą;
b) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z współpartnerów oddzielnie musi
udokumentować fakt że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 17 ust 1 Regulaminu, oraz
w zakresie warunków określonych w pkt. VII 1 SIWZ wykonawcy wspólnie ( co najmniej jeden z nich) mają
udowodnić, iż spełniają te warunki.
c) Oświadczenia i dokumenty:
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, wskazane w pkt VIII 2 4),5) SIWZ muszą być złożone
odrębnie przez każdego z Wykonawców.
- na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają łącznie.
d) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
I. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 PLN
( pięćset tysięcy złotych00/100);
II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, mogą spełnić łącznie opisane wyżej
warunki.
III. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie
dokonywana zgodnie z opisanym sposobem
dokonywania oceny spełnienia warunków jako
spełnione/niespełnione, na podstawie oświadczenia wg
wzoru zał. 2 do SIWZ i dokumentów dołączonych do
oferty
tj.opłaconej polisę, a w przypadku braku polisy
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN
(słownie: pięćset tysięcy złotych);

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
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I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał co najmniej 3 roboty budowlane (odrębne
umowy), polegające na budowie grawitacyjnej sieci
kanalizacji sanitarnej, każda o długości co najmniej 300
mb.
2. dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia - wykonawca musi dysponować m.in.
Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające
im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów;.
II.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, mogą spełnić łącznie opisane wyżej
warunki.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana
zostanie zgodnie z opisanym sposobem dokonywania
ocenyspełnienia warunków jako spełnione/
niespełnione, na podstawie poświadczeń, dokumentów
i oświadczeń załączonych do oferty t.j.
1) oświadczenie zał.2 do SIWZ
2) wykaz robót budowlanych(sporządzony według
wzoru druku – zał. 4 do SIWZ) wykonanych w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, 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 ( Przez roboty w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia Zamawiający rozumie wykonanie
co najmniej 3 robót budowlanych (odrębne umowy),
polegających na budowie grawitacyjnej sieci kanalizacji
sanitarnej, każda o długości, co najmniej 300 mb.
Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające,
że wskazane w wykazie najważniejsze roboty zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy
zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
a) Dowodami, o których mowa są:
- Poświadczenie;
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- Inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
b) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na
rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie,
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa
wyżej.
c) W przypadku konieczności, szczególnie gdy
wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą
wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia
albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie
zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie,
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane były lub miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio Zamawiającemu.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu :
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi :
tak
nie
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Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Negocjacyjna

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :
tak
nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
5. _____
_____
10. _____
_____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: (jeżeli dotyczy)
JRP/ZP- 3/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak
nie
(jeżeli tak)
Okresowe ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
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IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
Data: 29/06/2015 Godzina: 15:00
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Podać cenę: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (jeżeli jest
znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: 30/06/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina: 14:00
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 45 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:
Data : 30/06/2015
(dd/mm/rrrr) Godzina: 14:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość : w siedzibie Zamawiającego: Zakopane ul. Kasprowicza 35c
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak
nie
(jeżeli tak)Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia :
Otwarcie ofert jest jawne, mogą w nim uczestniczyć przedstawiciele wykonawców. Do wiadomości zostaną
podane:
- kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- nazwy firm oraz adresy wykonawców,
- informacje dotyczące ceny,
- informacje dotyczące udzielonej gwarancji
- termin realizacji zamówienia,
- informacje dotyczące terminów płatności faktur,
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
Projekt jest przewidziany do współfinansowania ze środków: Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020.

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie Przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy Regulaminu
udzielania zamówień sektorowych obowiązującego w SEWIK Tatrzańskiej Komunalnej Grupie Kapitałowej
Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu jest mowa o Regulaminie – należy przez to
rozumieć Regulamin udzielania zamówień sektorowych SEWIK Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej Sp.
z o. o.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie
internetowej Zamawiającego: www.sewik.com.pl
2. Zamawiający informuje, iż termin realizacji zamówienia jest od daty udzielenia zamówienia do 30.06.2016r
Ze względu na brak możliwości zaznaczenia w sekcji II.3 ogłoszenia tylko daty zakończenia realizacji
zamówienia, Zamawiający wskazał przewidywaną datę rozpoczęcia realizacji zamówienia tj. 28.07.2015r.
Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji robót budowlanych lipiec 2015r, przy czym późniejsze
rozpoczęcie realizacji umowy nie ma wpływu na ostateczny termin zakończenia robót.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
jestdostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.sewik.com.pl
Na wniosek Wykonawcy złożony drogą pisemną bądź faxem, prowadzący postępowanie
przekaże komplet materiałów przetargowych w wersji papierowej w terminie do 5 dni od dnia złożenia wniosku o
ich wydanie.

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa
Kapitałowa Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Kasprowicza 35c
Miejscowość: Zakopane

Kod pocztowy: 34-500

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 182024450
E-mail:

Faks: +48 182024454

Adres internetowy: (URL) www.sewik.com.pl
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Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Zgodnie z obowiązującym w SEWIK Tatrzańskiej Komunalnej Grupie Kapitałowej Regulaminem udzielania
zamówień sektorowych, Odwołanie wnosi się do zamawiającego, w terminie do 5 dni od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu. Szczegółowo warunki wnoszenia
środków ochrony prawnej określone są w Regulaminie zamówień sektorowych SEWIK Tatrzańskiej Komunalnej
Grupy Kapitałowej Sp. z o.o. - Dział IV.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa
Kapitałowa Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kasprowicza 35c
Miejscowość: Zakopane

Kod pocztowy: 34-500

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 182024450
E-mail:

Faks: +48 182024454

Adres internetowy: (URL) www.sewik.com.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/06/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-075603
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innego podmiotu zamawiającego, w imieniu którego dokonuje zakupu podmiot zamawiający
Oficjalna nazwa

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający _____
Część nr : _____

Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C2 – Zamówienia sektorowe

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/17/WE

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4

Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5

Usługi telekomunikacyjne

6

Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8

Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

Usługi badania rynku i opinii publicznej

11

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13

Usługi reklamowe

14

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15

Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7]

Przedmiot

17

Usługi hotelarskie i restauracyjne

18

Usługi transportu kolejowego

19

Usługi transportu wodnego

20

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21

Usługi prawnicze

22

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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