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Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

Nazwa zamawiającego

CHORZOWSKO - ŚWIĘTOCHŁOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O.

Numer ogłoszenia

1051789

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

5 września 2017 skorygowano załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: informację o zamówieniu

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie. Termin składania ofert upływa 11 września 2017 r, o godzinie 12.00. Oferta musi być
sporządzona w języku polskim, pisemnie. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem „Oferta” i tytułem postępowania lub podobnym napisem
dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego oraz z nazwą i dokładnym adresem pocztowym
Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszystkie elementy nieopakowane i nieoznaczone w ten sposób nie będą brane pod uwagę podczas
porównywania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji może być przyczyną otwarcia oferty przed terminem otwarcia ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

do dnia 11-09-2017

Edytuj

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kierownik Działu Zamówień Publicznych Bożena Kolanowska-Warwas

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 34 94 629

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Sieć wodociągowa wykonana będzie metodą wykopową z rur PE Ø 225 mm SDR11 na odcinku od punktu W4a do punktu W1. Łączna długość
projektowanej sieci wodociągowej wynosi około 123,00 m. 
Sieć kanalizacji sanitarnej przewidziano wykonać z rur PVC Ø 315 mm SDR34 na odcinku od studni włączeniowej KS1 do studzienki KS2. Łączna długość
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi około 126,00 m

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice” jest
zmniejszenie negatywnego oddziaływania gospodarki ściekowej na środowisko. 
Wnioskowane przedsięwzięcie przyczyni się do dalszej poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, a tym samym warunków życia
mieszkańców. 
Powyższe zostanie osiągnięte poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 
• przejęcie ścieków sanitarnych z budynków osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Wschodniej i Świerkowej w Chorzowie, 
• zwiększenie stopnia skanalizowania terenów Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice, 
• zwiększenie efektywności działania instalacji biogazowej poprzez lepsze wykorzystanie osadów gromadzonych z zbiorniku ciał pływających i
zastosowanie urządzenia pozwalającego na niezawodne działanie układu cyrkulacyjnego osadu w komorach fermentacyjnych oczyszczalni Klimzowiec, 
• zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju na obszarze gmin Chorzów i Świętochłowice, 
• poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze Aglomeracji.

Przedmiot zamówienia

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej, Lawendowej i projektowanym przedłużeniu ul. Wschodniej w Chorzowie – etap II” 
1) Budowa sieci wodociągowej: 
Sieć wodociągowa wykonana będzie metodą wykopową z rur PE Ø 225 mm SDR11 na odcinku od punktu W4a do punktu W1. Łączna długość
projektowanej sieci wodociągowej wynosi około 123,00 m. Dla sieci wodociągowej należy zastosować następujące materiały: 
a) Rurociągi: 
• sieć wodociągowa – rury PE 100 HD, szeregu SDR 11 na ciśnienie PN 1,6 MPa, łączone przez zgrzewania doczołowe, 
• kształtki PE wykonane metodą wtryskową; nie dopuszcza się stosowania kształtek segmentowych. 
b) Armatura sieci: 
• zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego, równoprzelotowe, typu F5, z miękkim uszczelnieniem klina, wyposażenie w obudowy teleskopowe i żeliwne
skrzynki do zasuw; owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2, PN16, 
• hydrant p.poż. podziemny DN 80 z podwójnym zamknięciem oraz samoczynnym odwodnieniem, ustawiony na kolanie dwukołnierzowym ze stopką i
bloku betonowym. 
2) Budowa sieci kanalizacyjnej: 
Sieć kanalizacji sanitarnej przewidziano wykonać z rur PVC Ø 315 mm SDR34 na odcinku od studni włączeniowej KS1 do studzienki KS2. Łączna długość
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi około 126,00 m. Dla sieci kanalizacji sanitarnej należy zastosować następujące materiały: 
a) Rurociągi: 
• sieć kanalizacyjna (grawitacyjna) – rury PVC-U ze ścianką litą dla kanalizacji zewnętrznej typ ciężki klasy S – SDR 34; SN8, z wydłużonym kielichem,
łączonych na kielich z uszczelką gumową o średnicach Ø 315, 
• rury muszą posiadać, dopuszczenie do stosowania na terenie objętym szkodami górniczymi do IV kategorii, oraz trwałe oznaczenia na powierzchni
zewnętrznej i wewnętrznej, pozwalające na ich jednoznaczną identyfikację. 
b) Studnie kanalizacyjne: 
• studnie kanalizacyjne betonowe Ø 1200mm, wg normy PN-EN 1917:2004 wykonane z betonowych elementów prefabrykowanych – dno studni
monolityczne, z fabrycznie wykształconą kinetą i zamontowanymi przejściami szczelnymi, kręgi pośrednie, pierścienie dystansowe. Kręgi wyposażyć
fabrycznie w stopnie włazowe pokryte tworzywem w jaskrawym kolorze. Wszystkie elementy betonowe (oprócz pierścieni dystansowych łączonych przy
użyciu zaprawy cementowej) łączone pomiędzy sobą za pomocą uszczelek gumowych, 
• należy stosować włazy spełniające wymagania normy PN-EN 124:2000. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, dostępna do pobrania
na stronie Zamawiającego: www.chspwik.pl

Kod CPV

45231300-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
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Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Harmonogram realizacji zamówienia

Po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została wybrana jest obowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w
terminie wskazanym w zawiadomieniu w celu uzgodnienia terminu i miejsca podpisania umowy. 
Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
a) wzór dokumentu będącego podstawą do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
b) projekt umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych, na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż wysokość wynagrodzenia za wykonanie robót wskazaną w ofercie (z VAT). Umowa ubezpieczenia powinna obejmować
również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót lub
użytkowaniem terenu budowy. 
Po zawarciu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. 
Roboty będące przedmiotem zamówienia powinny być wykonane w terminie do 31.10. 2017 r.

Załączniki

informacja o zamówieniu
zapytanie ofertowe
formularz oferty
przedmiar robót
oświadczenie

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał: należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył, co najmniej: 
• jedno zadanie polegające na budowie lub rozbudowie, lub przebudowie, lub modernizacji sieci wodociągowej z rur PE o średnicy min. 225 mm i długości
co najmniej 150 m, oraz 
• jedno zadanie polegające na budowie lub rozbudowie, lub przebudowie, lub modernizacji sieci kanalizacyjnej z rur PVC lub PP o średnicy min. 315 mm i
długości co najmniej 150 m.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać dysponowanie Kierownikiem budowy zrzeszonym we właściwej izbie samorządu zawodowego, ubezpieczonym od
odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
posiadającym: 
• doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
pełniącym taką funkcje podczas realizacji, co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub rozbudowie, lub przebudowie, lub modernizacji sieci
wodociągowej z rur PVC lub PP o średnicy min. 315 mm i długości co najmniej 150 m oraz co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub rozbudowie,
lub przebudowie, lub modernizacji sieci kanalizacyjnej z rur PVC lub PP o średnicy min. 315 mm i długości co najmniej 150 m.  
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, Poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Warunki zmiany umowy

Zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Projekt umowy dostępny do pobrania na stronie Zamawiającego:
www.chspwik.pl

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; 
wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy —w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami dotyczącymi tych robót, określających, czy roboty
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto. (cena 100%)

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a w szczególności zaś: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/337469
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/337468
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/337467
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/337466
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/337465
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a w szczególności zaś: 
a) nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 
b) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

CHORZOWSKO - ŚWIĘTOCHŁOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O.

Adres

Składowa 1

41-500 Chorzów
śląskie , Chorzów

Numer telefonu

32 349 46 33

Fax

32 2499109

NIP

6272473827

Tytuł projektu

Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0095/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PPU PEWIMA E. i Z. Witkowscy Spółka Jawna, ul. Hajduki 32, 41-605 Świętochłowice 

oferta wpłynęła 11 września 2017 r. 

Cena brutto oferty wynosi 194 738,70 zł.

Pełna lista podmiotów

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "BUDOMONT-6" Spółka z o.o, ul. Kardynała Hlonda 50, 41-704 Ruda Śląska 
PPU PEWIMA E. i Z. Witkowscy Spółka Jawna, ul. Hajduki 32, 41-605 Świętochłowice 
PB Jaekel-Bud-Tech Sp. z o.o. spółka komandytowa , ul. Tęczowa 23, 41-500 Chorzów.

Liczba wyświetleń: 70

 Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

pn. - pt. 8.15-16.15

tel.: 22 273 70 00

Wsparcie techniczne:

konkurencyjnosc@mr.gov.pl

http://www.mr.gov.pl/
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