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OGT,OSZENIE O ZAMOWTENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

1. Zamawiajqcy

Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
05-506 Lesznowol a, ul. P oprzeczna 50
woj. mazowieckie, tel.22 757-94-32 fax: wew. 22 757-72-71
www. lpk-lesznowol a.pl

2. Tryb zam6wienia

Zarn6wrenie udzielane jest w trybie przetargt nieograniczonego, na podstawie Regulaminu
zam6wieri na dostawy, uslugi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsigbiorstwie
Komunalnym Sp. z o.o. z siedzib4 w Lesznowoli.

3. OkreSlenieprzedmiotuzam6wienia

Przedmiotem zam6wienia jest:
- przebudowa kanalu tlocznego odprowadzaj4cego Scieki oczyszczone z oczyszczalni
Sciek6w w Zamieniu do rz. Raszynki. Kanal naleiry wykona6 po Sladzie istniej4cego kanalu
zrzutowego PE 160mm zachowaniem ci4gloSci odprowadzenia Sciek6w do rzeki Raszynki.
Kanal wykonad zrurPE HD 100 RC o Srednicy DN 400x36,3mm.
- wykonanie wylotu kanalizacyjnego DN 600mm do rzeki, zgodnie z operatem
wodnoprawnym, stanowi4cym zalqczniknr 8 do SIWZ.

zamaw iaj qcy nie dop'lszcza zlozenia o ferty czgsciowej i wariantowej .

4. Termin wykonania zam6wienia: Zakoficzenie 30.10.2020r.

5. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tych warunk6w

1) Posiadanie uprawnieri do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoSci, jezeli
przepisy prawa naldadajE obowi4zek ich posiadania.

Ocena spelniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie zloaonego oSwiadczenia
o spelnieniu warunku, stanowiqcego zalqcznik Nr 1 do SIWZ.

2) Wiedza i doSwiadczenie

Wykonawca musi wykazac, ze w okresie ostatnich piEciu lat przed, uplywem terminu
skladania ofefi, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie,
nale?ycie wykonal i rozliczyl. co najmniej jednq robotg budowlanq, polegajqcq na



3)

4)

budowie w technologii bez wykopowej, przewod6w ciSnieniowych o Srednicy nie
mniejszej niZ 160mm i dlugo6ci nie mniejszej niz 500mb.
W celu wykazania spelniania niniejszego warunku Wykonawc a, zoboviqzany jest do
wykazania tej roboty waz z podaniem dfugo3ci, przedmiotu, dat wykonania, podmiotu
natzeczkt6rego robota zostalawykonana, wedlug wzoru stanowiqcego zalqcz.ntknr 4 do
SIWZ (w pkt.l), z zalqczeniem dowodu, okreSlaj4cego, czy ta roLota zostaNa wykonana
naleLycie. Dowodem bgdzie referencja bqd?inny dokument wystawiony prz.ezpodmiot,
fiarzecz kl6rego robota byla wykonana

Potencjal techniczny

Ocena spelnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie zNozonego o5wiadczenia
o spelnieniu warunku, stanowi4cego zalqcnrik Nr I do SIWZ

Osoby zdolne do wykonania zam6wienia.

Wykonawca musi wykaza6,2e dysponuje do wykonania niniejszego zam6wienia co
najmniej jednq osob4 - kierownikiem rob6t, posiadaj4c4 waznJ uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef w specjalnoSci instalacyjnej w
zakresie sieci wodoci4gowych i kanalizacyjnych. Osoba ta kierowalu * popriednicfr
pigciu latach, co najmniej 2 robotami budowlanymi polegaj4cymi na budowie sieci
kanalizacyjnej o dlugoSci co najmniej 500m kuhda

W celu potwierdzenia spelniania powyZszego warunku o dysponowaniu osobami
zdolnymi do realizacji zam6wienia, Wykonawcy zobovipz,ani sg przedlo1y1
oSwiadczenie sporz4dzone na formularzu stanowi4cym zalqcmik Nr 3 do SIWZ. W
formularzu naleiry zamieScii Wkaz kluczowego personelu wraz zpodaniem staZu pracy
na podobnym stanowisku prry pelnieniu podobnych funkcji bEdecy podstaw4 ao oceny
kryterium jakoSciowego kompetencji personelu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Ocena spelnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie zNozonego o6wiadczenia
o spelnieniu warunku stanowi4cego zalqcnrik Nr 1 do SIWZ oraz:
- za6wiadczenia z wlasciwego oddzialu ZakNailt LJbezpieczefi Spolecznych
potwierdzajqcego, 2e Wykonawca nie zalega z oplacanrem skladek na ubi4pieczinie
spoleczne i zdrowotne lub za6wiadczenia, 2e uzyskal przewidziane prawem avolnienie,
odroczenie htb rozNohenie na ruty zaleglych platnoSci lub wstrzymanie w calo5ci
wykonania decyzji wlaSciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 1 miesiqc przed
uplywem terminu skladania ofen;
- zafviadczenia wlaSciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzaj4cego, Ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w lub zafitanidczerua, i" uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloZenie na raty zaleglych platno5ci
lub wstrzymanie w caloSci wykonania decy4i wlaSciwego organu, wystawione nie
wczesniej niZ I miesiqc przeduplywem terminu skladania ofert;

w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, nalezy przedloiry 6:

1. oSwiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania z
ptzyczyn okreSlonych w par.9 Regulaminu zam6wieh na dostawy, uslugi i roboty
budowlane w Lesznowolskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. , o.o., zalqcnik
Nr 2 do SIWZ,

s)

6)

q



2. aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dzialalnodci gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz I miesiqc przed, uptywem
terminu skladania ofert.

6. Informacja na temat wadium:

Zamawiajqcy wymaga wniesienia wadium w wysokoSci 50 000 zlotych. (slownie
pigddziesi4t tysigcy zloty ch).

7. Kryteria oceny ofert:

W wyniku postgpowania zostanie wybrana ofefta, kt6ra uzyska najwigkszq lEczna iloSc
punkt6w Lp: C+K+D

Ocena ofert dokonyvvana bgdzie wg ponizszego wzoru

C.in

C - -------- x 90 pkt.

Cor

gdzie:
C -liczba punkt6w uzyskana w wyniku oceny kryterium
Cor- cen& w badanej ofercie
C,"in - najnizsza oferowana cena

Kompetencje personelu i DoSwiadczenie Wykonawcy

Ocena doSwiadczenia oferentabEdzie polegala na weryfikacji dlugoSci wykonanych sieci wg.
rob6t opisanychzZalqcznikunr 4 do SIWZ

IloSi punkt6w uzyskanych za doSwiadczenie Oferenta w oparciu o Zal.4 do SIWZ zostanie
obliczona wg. wzoru:

Dor

D----------- x5pkt.

Drr*

gdzie
Dor - Lqczna dlugoSd sieci wyliczona na podstawie rob6t wymienionych w Zal.4 do SIWZ
badanej oferty
D,,u*- maksymalnalqczna dlugoSd sieci wyliczotanapodstawie rob6t wymienionych w zal.
4 do SIWZ ze wszystkichzloilonych ofert.

IloSd punkt6w uzyskanych za kompetencje personelu w oparciu o Zal3 do SIWZ zostanie
obliczona wg. wzoru:

trGr

K----------- x5pkt.

K.u*

gdzie:



Kor - N4cnra iloSd punkt6w uzyskanych za kompetencje personelu wyliczona na podstawie
zestawienia stanowi4cego Zal.3 do SIWZ badanej oferty
K-u*- maksymalnaNqcznailo6d punkt6w uryskanych za kompetencje personelu wyliczona na
podstawie zestawienia stanowi4cego ZaN.3 do SIWZ ze wsrystkichzloaonych ofert

Ocena kompetencji kluczowego personelu zostanie ocenione wg. poni2szej zasady. Dla
kuzdej z kluczowych os6b wymienionych w Zal. Nr 3 do SIWZ naleiry okreSli6
doSwiadczenie w latach pelnienia podobnej funkcji przy rcalizacji podobnych inwestycji,
zgodnie definicj4 zawart4w ZaN1cmiku Nr 4 do SIWZ i zakwalifikowane jako male (3-5 lat),
Srednie (5-10lat) lub duZe (>10lat).
W zaleimoSci od do$wiadczenia kahdej z os6b zostanie przyznana odpowiednia iloS6
punkt6w: lpkt. - male, 2pkt.- Srednie, 4pkt. - duZe

Za kluczowych pracownik6w uznaj e sig :

o Kierownikabudowy,
o Kierownika rob6t
o Uprawnionego operatora zgrzewarki.
o Uprawnionych operator6w maszyn budowlanych

W prrypadku wigkszej iloSci pracownik6w zatrudnionych na przy pelnieniu tych samych
funkcji do oceny zostanie uwzglgdniony najbardziej doswiadczorty pracownik.

Jeheli nie bgdzie moima dokonad wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglg&t, na to, Ze
zostaty zlohone oferty o takiej samej l4cznej, iloSci punkt6w. Zamawnjqcy wezwie
Wykonawc6w, l<t6rzy zlofili te oferty, do zNohenia w terminie okre6lonym przez
Zamawiaj qce go ofert do datkowych.

8. Termin i miejsce skladania ofert:

Oferty naleL.y skladad w terminie do 20.12.2019r do godzina 10oo, w siedzibie
Zamawiajqcego: 05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna50 pok6j nr 1.

9. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nast4pi w dniu 20.12.2019r o godzina 10rs, w siedzibie Zamawiajqcego 05-
506 Lesznowola, ul. Poprzeczta 50 pok6j nr I 1.

10. Informacja o sposobie udostgpnienia SIWZ

Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia wraz z zalqcznikami mozna uzyska6 na
stronie intemetowej www.lpk-lesznowola.pl, j ako materialy do pobrania.

11. Termin zwiqzania ofert4:

60 dni (od ostatecznego terminu skladania ofert).

l{ozimierz

ZADU


