OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art.132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 oraz art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) niniejsze postępowanie prowadzone będzie
według przepisów kodeksu cywilnego bez stosowania w/w ustawy.
SULECHOWSKIE PRZEDSIĘBIORDTWO KOMUNALNE „SuPeKom” Sp. z o. o.
66-100 Sulechów, ul. Poznańska 18
tel. 68 385 24 07, fax. 68 385 23 70
NIP: 973-07-12-918, REGON: 977922651
KRS nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
kapitał zakładowy: 34’561’000 zł
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony prowadzony według przepisów kodeksu cywilnego.
1. Przedmiot zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z tłocznią ścieków oraz zasilającą linią elektroenergetyczną na
terenie dz. nr ewid. 880/3, 882/1, 882/4, 884, 885/5, 885/9, 885/10, 888, 889/4, 898, 1935 i 1937 w m. Sulechów,
ul. W. Hermana, K. Wielkiego, K. Sprawiedliwego, Leśna”.
1.2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w punkcie 3.1., realizowany będzie na podstawie dokumentacji projektowej
opracowanej przez Biuro Obsługi Inwestycji BGWprojekt z siedzibą w Sulechowie przy ul. Handlowej 26, zatwierdzonej
decyzją o pozwoleniu na budowę: nr 252/2019 wydaną przez Starostę Zielonogórskiego znak: AB-SU.6740.1.57.2019
z dnia 18.04.2019 roku.
WAŻNE: Każdy Oferent winien indywidualnie określić dokładną ilość robót, materiałów oraz innych prac niezbędnych
do wykonania wskazanego w niniejszym zapytaniu zakresu zamówienia. Ponadto każdy Oferent winien uwzględnić przy
kalkulacji ceny oferty wszelkie koszty związane z wykonaniem i uzgodnieniem projektu tymczasowej organizacji ruchu
i koszty organizacji ruchu (jeżeli są wymagane).
1.3. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany z kwietnia 2018 roku, informacja dotycząca bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, uzgodnienia branżowe, przedmiar robót oraz
Warunki Przetargu. Wszystkie dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, zostały dołączone do Warunków
Przetargu.
2. Adres strony internetowej, na której dostępne jest ogłoszenie: http://supekom.bip.sulechow.pl
3. Termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia ustala się na okres: od dnia podpisania umowy do dnia upływu terminu do wniesienia
sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego i podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń,
przypadających nie później niż do 02.12.2019 roku.
4. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu:
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
4.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
4.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
4.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
4.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
4.2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 4.2.:
4.2.1. W celu wykazania spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z załącznikiem nr 2.
4.2.2. W celu wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z załącznikiem nr 2 oraz wykaże, że:
4.2.2.1. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 500.000,00 zł - w związku z tym w celu potwierdzenia spełnienia
niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są do złożenia polisy i potwierdzenia jej opłacenia, a w przypadku
jej braku innego dokumentu, potwierdzającego, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku złożenia przez Wykonawców
dokumentów zawierających dane w innych walutach niż złote polskie, to waluty te będą przeliczane przez Zamawiającego
na PLN według średniego kursu PLN w stosunku do tych walut ogłoszonego przez NBP w dniu wystawienia polisy lub
innego dokumentu, a w przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono średniego kursu PLN w stosunku do danej waluty, to
waluta ta będzie przeliczana przez Zamawiającego według średniego kursu PLN w następnym dniu, w którym nastąpiło
ogłoszenie przez NBP średniego kursu dla tej waluty).
WAŻNE: W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniana będzie ich łączna kwota ubezpieczenia, jednakże w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla
każdego z nich. Zapis punktu 17.7. Instrukcji dla Wykonawców stosuje się odpowiednio.
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4.2.3. W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej

wykonanie zamówienia, Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz wykaże, że:
4.2.3.1. zrealizował, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta
została wykonana potwierdzona dowodami określającymi czy ta robota budowlana została wykonana należycie,
w szczególności informacji o tym, czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończona
Przez robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia rozumie się robotę polegającą na
budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o długości min. 500 mb, średnicy
min.  200 mm, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości min. 150 mb i średnicy min.  110 mm wraz z tłocznią
ścieków i wykonanej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy (każda wykazana robota musi obejmować wszystkie w/w
wymienione elementy). Przez dowód rozumie się 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.
WAŻNE: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek niniejszy musi być spełniony
przez co najmniej jednego Wykonawcę. Posiadane doświadczenie wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
i składających wspólną ofertę sumuje się.
4.2.3.2. dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem w celu obsadzenia stanowisk:
 kierownika budowy w zakresie robót sanitarnych (min. 1 osoba) posiadającego minimum 3 – letnie doświadczenie
w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne ważne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia funkcji kierownika
robót sanitarnych w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
 kierownika robót elektrycznych (min. 1 osoba) posiadającego minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe
w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
lub inne ważne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych w zakresie
obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 pracowników z doświadczeniem w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych.
UWAGA 1: W przypadku, gdy wskazane osoby, którymi dysponuje Wykonawca, nie posiadają znajomości języka polskiego, Wykonawca
jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w
kontaktach pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na czas realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 3.1 niniejszej
Instrukcji dla Wykonawców.
UWAGA 2: Zamawiający określając wymogi dla każdej z wyżej wymienionych osób dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby,
które będą wykonywać niniejsze zamówienie, pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji,
z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
z późniejszymi zmianami). Za prawidłowy dobór osób do wykonania niniejszego zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca.
UWAGA 3: Wymieniony powyżej skład osób Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje
on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy.

WAŻNE: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek niniejszy musi być spełniony
przez co najmniej jednego Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie
oceniane będzie ich łączne (zsumowane) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4.3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy:
4.3.1. Z postępowania o zamówienie wyklucza się Wykonawców w przypadkach, o których mowa w załączniku nr 3 do
Warunków Przetargu.
4.4. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 4.3.:
4.4.1. W celu wykazania spełnienia warunku braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca złoży oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz złoży następujące dokumenty:
4.4.1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
4.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. 4.3. 4.4.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane.
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Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotów, na zasobach których
polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia:
5.1. Wypełniony formularz ofertowy.
5.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
5.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
5.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 798 z późniejszymi
zmianami).
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
5.5. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 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,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – na potwierdzenie
spełnienia warunku określonego w punkcie 4.2.3.1. wraz z dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.
5.6. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie spełnienia warunku
określonego w punkcie 4.2.3.2.
5.7. Pisemne zobowiązania innych podmiotów potwierdzające udostępnienie niezbędnego potencjału, określonego
w punkcie 4.2., niezbędnego do wykonania zamówienia.
5.8. Polisa i potwierdzenie jej opłacenia, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
5.9. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.12. Pełnomocnictwo/a – jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi
w KRS/ rejestrze przedsiębiorców.
6. Sposób uzyskania Warunków Przetargu:
Na stronie internetowej http://supekom.bip.sulechow.pl w zakładce Zamówienia Publiczne / Wg przepisów KC / 2019.
7. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Inwestora w pokoju nr 23 (sekretariat) w godzinach
urzędowania lub przesłać, w taki sposób aby dotarła ona na adres Inwestora w nieprzekraczalnym terminie do 23.07.2019
r. do godz. 09:00.
8. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Data i miejsce otwarcia ofert:
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2019 roku o godzinie 09:15 w siedzibie Zamawiającego w sali
konferencyjnej, pokój nr 23.
10. Termin związania ofertą:
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
11. Kryterium wyboru oferty – 100 % cena.
12. Dodatkowych informacji, z upoważnienia Zamawiającego udziela:
- Ewa Juryk
- e-mail: przetargi@supekom.pl

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń dnia: 08.07.2019 roku
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: ………………………….
Sulechów, dnia 08.07.2019 roku

