1z7

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=13...

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.lsi.net.pl

Łódź: Budowa wodociągu w ul. Orzechowej od ul. Jarzynowej do
wysokości posesji nr 8
Numer ogłoszenia: 134073 - 2014; data zamieszczenia: 23.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lsi.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu w ul. Orzechowej od ul.
Jarzynowej do wysokości posesji nr 8.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest pod
nazwą: Budowa wodociągu w ul. Orzechowej od ul. Jarzynowej do wysokości posesji nr 8. Budowa wodociągu w
ul. Orzechowej na odcinku od ul. Jarzynowej do wysokości posesji nr 8 o długości L= 71,73 m (odcinek 9-HP6)
jest kontynuacją inwestycji z 2009 r. W 2009 r. wybudowano i oddano do użytkowania wodociągi w: 1) ul.
Jarzynowej na odcinku od ul. Srebrzyńskiej do wysokości posesji nr 2a (odcinek 1-10); 2) ul. Orzechowej na
odcinku od ul. Jarzynowej do wysokości posesji nr 16 a (odcinek 4-HP5). Ze względu na brak dostępu do terenu
nie wykonano wodociągu w ul. Orzechowej na odcinku od ul. Jarzynowej do wysokości posesji nr 8 (odcinek
9-HP6). Zgodnie z decyzją nr 736 na 13 z 12.09.2013r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi
roboty muszą być wykonane do 30 czerwca 2015 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr
8 do SIWZ..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego,
polegających na powtórzeniu zamówień tego samego rodzaju, co w zamówieniu podstawowym.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 300,00 zł
(słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100). 2. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale 10.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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 jest prowadzone 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, w związku z art. 6a 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 doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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 jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie
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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, w związku z art. 6a 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 sieci wodociągowej w terenie zabudowy - 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 warunku
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 jest prowadzone 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, w związku z art. 6a ustawy Pzp. 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 warunku
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 jest prowadzone 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, w związku z art. 6a 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 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
uprawniające do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im stosowne uprawnienia
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budowlane wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z
późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z późn.
zm.). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne
kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień z ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., nr 63,
poz. 394 ze zm.).- ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez
Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1), 3) i 4) SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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 jest prowadzone 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, w związku z art. 6a ustawy Pzp. 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 MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub
złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych
nienależycie
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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 podanie ich rodzaju, miejsca wykonania, dat wykonania i odbiorców.
Wykaz winien zostać sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Do wykazu
Wykonawca winien 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 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 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:
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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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
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 jest prowadzone 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, w związku z art. 6a ustawy Pzp. W związku z tym,
zamiast dokumentów wymaganych ustawą, Zamawiający żąda ich odpowiedników określonych w Regulaminie
Sektorowym.

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.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w przypadkach określonych w § 12
wzoru umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lsi.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Łódzka Spółka
Infrastrukturalna sp. z o.o., Łódź, ul. Piotrkowska 190, III piętro - Biuro Zamówień i Umów..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2014
godzina 12:00, miejsce: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., Łódź, ul. Piotrkowska 190, I piętro
-Sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 45 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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