
Łód ź: Wyposa żenie technologiczne, energetyka, automatyka oraz pl ac

manewrowy dla studni nr 4 w Bronisławowie

Numer ogłoszenia: 236254 - 2014; data zamieszczenia : 15.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. , ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź, woj. łódzkie,

tel. 042 6649100, faks 042 6649102.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wyposażenie technologiczne, energetyka, automatyka

oraz plac manewrowy dla studni nr 4 w Bronisławowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

modernizacja istniejącej studni nr 4 na ujęciu wody w Bronisławowie, Adamowie, gmina Wolbórz w zakresie: -

wyposażenia technologicznego, - wyposażenia elektro-energetycznego, zasilania i sterowania, - budowy placu

manewrowego wraz z zjazdem na drogę gminą Bronisławów-Adamów, - montaż bramy dwuskrzydłowej wraz z

elementami ogrodzenia, - włączenie studni do istniejącego systemu automatyki..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia

podstawowego, polegających na powtórzeniu zamówień tego samego rodzaju, co w zamówieniu

podstawowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.21.52-2, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00

PLN słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100. 2.Wadium może być wniesione w następujących formach:

pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; 3. Miejsce i

sposób wniesienia wadium: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany przez

Zamawiającego rachunek bankowy: 35 1060 0076 0000 3310 0019 3507. Do oferty należy dołączyć kopię

polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w

oryginale w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00, a do oferty dołączyć kopię

dokumentu wadium.
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III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości

poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj

poniżej 5 186 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień

sektorowych przez ŁSI sp. z o. o. (zwanego dalej regulaminem Sektorowym,

udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego www.lsi.net.pl), na podstawie art.

132 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. W związku z tym, zamiast dokumentów wymaganych ustawą,

Zamawiający żąda ich odpowiedników określonych w Regulaminie Sektorowym. 2. O

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w

art. 5 Regulaminu Sektorowego, w tym warunek posiadania uprawnień do wykonywania

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania. Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego

przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym

mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1) SIWZ

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości

poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj

poniżej 5 186 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień

sektorowych przez ŁSI sp. z o. o. (zwanego dalej regulaminem Sektorowym,

udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego www.lsi.net.pl), na podstawie art.

132 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. W związku z tym, zamiast dokumentów wymaganych ustawą,

Zamawiający żąda ich odpowiedników określonych w Regulaminie Sektorowym. 2. O

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w

art. 5 Regulaminu Sektorowego, w tym warunek posiadania wiedzy i doświadczenia i w tym

celu wykażą się: wykonaniem: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co

najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie

(modernizacji) przepompowni wody w zakresie minimum branż: sanitarnej (technologicznej)

elektrycznej i AKPiA, w tym co najmniej jedna z nich o wartości nie mniejszej niż 400

000,00 PLN brutto. Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie

złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6

ust. 1 pkt 1) i 2) SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości

poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj

poniżej 5 186 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień

sektorowych przez ŁSI sp. z o. o. (zwanego dalej regulaminem Sektorowym,

udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego www.lsi.net.pl), na podstawie art.
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132 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. W związku z tym, zamiast dokumentów wymaganych ustawą,

Zamawiający żąda ich odpowiedników określonych w Regulaminie Sektorowym. 2. O

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w

art. 5 Regulaminu Sektorowego. Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na

podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1) SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości

poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj

poniżej 5 186 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień

sektorowych przez ŁSI sp. z o. o. (zwanego dalej regulaminem Sektorowym,

udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego www.lsi.net.pl), na podstawie art.

132 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. W związku z tym, zamiast dokumentów wymaganych ustawą,

Zamawiający żąda ich odpowiedników określonych w Regulaminie Sektorowym. 2. O

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w

art. 5 Regulaminu Sektorowego, w tym warunek dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia, tj. Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą

(Ekspertem), Kierownik Budowy, posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie obecnie obowiązujących

przepisów lub odpowiadające im stosowne uprawnienia budowlane, które zostały wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do realizacji

przedmiotu niniejszego zamówienia;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości

poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj

poniżej 5 186 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień

sektorowych przez ŁSI sp. z o. o. (zwanego dalej regulaminem Sektorowym,

udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego www.lsi.net.pl), na podstawie art.

132 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. W związku z tym, zamiast dokumentów wymaganych ustawą,

Zamawiający żąda ich odpowiedników określonych w Regulaminie Sektorowym. 2. O

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w

art. 5 Regulaminu Sektorowego, w tym warunek posiadania uprawnień do wykonywania

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania. Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego

przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym

mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1) SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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
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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;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych  niewykonanych  lub  wykonanych

nienależycie

Zamawiający, za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i

załączenia  dowodów,  czy  roboty  te  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i

prawidłowo ukończone, uzna roboty  niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w pkt

III.3.2  niniejszego  ogłoszenia.  Wykaz  powinien  zawierać  rodzaj  tych  robót,  wartość  brutto,  miejsce

wykonania, daty wykonania oraz odbiorców. Wykaz powinien zostać sporządzony na podstawie wzoru

stanowiącego  Załącznik  nr  3  do  SIWZ.  Do  wykazu  Wykonawca  musi  załączyć  dowody,  czy  roboty

budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące,  czy zostały

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa

powyżej są: a. poświadczenie, albo b. inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a. W przypadku,

gdy  Zamawiający  jest  podmiotem,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  wskazane  w  wykazie  robót

budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o

których  mowa w  niniejszym punkcie.  W  razie  konieczności,  szczególnie,  gdy  wykaz  lub  dowody,  o

których mowa w niniejszym punkcie budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo

innego dokumentu wynika, że zamówienie zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić

się  bezpośrednio  do  właściwego  podmiotu,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  były  wykonane,  o

przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.;

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;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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  6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

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;
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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: najniższa cena.

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie prowadzona: Aukcja elektroniczna

zostanie przeprowadzana na stronie https://pilot-zp.proe.biz/

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w następującym zakresie: 1.

zwiększeniu stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów - w takiej sytuacji ulegnie

zmianie wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy; 2. zmniejszeniu stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka

wynikać będzie ze zmiany przepisów - w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto

Wykonawcy; 3. terminów realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy z przyczyn

leżących po stronie Zamawiającego lub niezależnych od Stron w tym m.in.: a. konieczność przesunięcia terminu

przekazania terenu budowy, b. okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i uniemożliwiające

terminowe wykonanie przedmiotu umowy, np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne,

hydrogeologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, przedłużający się termin uzyskania wszelkich pozwoleń,

uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracyjne, konieczność uzyskania dodatkowych

uzgodnień i decyzji, ograniczenia wynikająca z pracy na czynnym obiekcie, c. wystąpienie robót dodatkowych oraz

robót zamiennych i/lub zmiany technologii. Okoliczności uprawniające Wykonawcę do wystąpienia o zmianę

terminów muszą być udokumentowane. Przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu jaki wynika

z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu. 4. wynagrodzenia, w wyniku: a. robót dodatkowych - roboty

te będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez

Zamawiającego, opracowanych w oparciu o następujące założenia: a.a. ceny jednostkowe na roboty tego samego

rodzaju, co w zamówieniu podstawowym, zostaną ustalone na podstawie zapisów przyjętych z kosztorysu

złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy; a.b. w przypadku robót niezbędnych do wykonania

zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną

określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania krajowe z publikacji

SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót; b. robót

zamiennych i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane będą na podstawie

kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego, opracowanych w oparciu

o następujące założenia: b.a.ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w zamówieniu podstawowym,

zostaną ustalone na podstawie zapisów przyjętych z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania

umowy; b.b. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w

dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie

wyższych, niż średnie notowania krajowe z publikacji SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie

konieczności wykonania tych robot; 5. zmiany Kierownika Budowy - na wniosek Wykonawcy, po uprzedniej

pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego, jeżeli Zamawiający uzna, że Kierownik Budowy

nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy albo wykonuje je nienależycie - wówczas Wykonawca

dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku, a nowa osoba wskazana przez

Wykonawcę na stanowisko Kierownika Budowy spełniać będzie wymagania określone dla Kierownika Budowy w

załączniku nr 1 do niniejszej umowy (SIWZ).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.lsi.net.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Łódzka Spółka infrastrukturalna
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sp. z o. o, ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź, III piętro - Biuro Zamówień i Umów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  29.07.2014 godzina

12:00, miejsce: Łódzka Spółka infrastrukturalna sp. z o. o., ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź, I piętro - Sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 45 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu

(EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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