
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Sokółka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050214127

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Targowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Sokółka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: +48857112753

1.5.8.) Numer faksu: +48 85 711 46 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: techniczny@mpwik.sokolka.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mpwik.sokolka.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Sokółka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f3ce046-9851-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029735/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-08 14:48
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Oś Priorytetowa II Ochrona
środowiska Działanie 2.2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.mpwik.sokolka.com

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.mpwik.sokolka.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP uzyska dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elek-tronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisa-ne zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektro-nicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) oraz w Części IV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula RODO dołączona do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): NIE

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1./ZP/2020
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4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 4550406,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w procedurze „zaprojektuj i
wykonaj”.Nazwa przedsięwzięcia: ”Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
dla Miasta i Gminy Sokółka” Lokalizacja przedsięwzięcia: Sokółka, Działki oznaczona numerem
geodezyjnym 104 oraz 105, obręb 34 Sokółka, jednostka ewidencyjna Sokółka – Miasto.1.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących
następujący zakres:1) Etap I – sporządzenie dokumentacji projektowej Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, w zakresie niezbędnym dla uzyskania decyzji
administracyjnej – pozwolenia na budowę (projekt budowlany ) oraz wykonania robot
budowlanych (projekty wykonawcze w niezbędnym zakresie)2) Etap II – wykonanie robót
budowlanych objętych dokumentacją projektową dla PSZOK.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45222100-0 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: 45.00.00.00-7 – roboty budowlane45.23.24.60-4 – roboty sanitarne45.31.00.00-3 – roboty
instalacyjne elektryczne

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wielokryterialny wybór oferty najkorzystniejszej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2
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4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres realizacji robót budowlano-montażowych

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonych gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
sytuacja ekonomiczna lub finansowa:Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku, jeżeli wykaże,
że:a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż
1.500.000,oo PLN; b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
3.000.000,oo PLN.zdolność techniczna lub zawodowa.Wykonawca potwierdzi spełnienie
warunku, jeżeli wykaże, że:w zakresie dysponowania osobami o wymaganych kwalifikacjachi.
dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. - Prawo
budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;ii. dysponuje przynajmniej jedną
osobą, posiadającą niezbędne uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta, w zakresie
obejmującym przedmiot zamówienia i pełnienia obowiązków wskazanych przepisami art.20 oraz
art.21 ustawy – Prawo budowlane;wymagana wiedza i doświadczeniai. wykonanie, w okresie
ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, 1 dokumentacji projektowej instalacji, urządzeń
lub obiektów służących do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przetwarzaniu odpadów
komunalnych – odzysk, recykling lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym
przygotowania poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie - zapewniające ochronę życia i
zdrowia ludzi oraz środowiska, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 wraz ze zmianami) lub zagospodarowania tych odpadów,
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 wraz ze zmianami), która została zrealizowana lub
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aktualnie jest realizowana.ii. wykonanie z należytą starannością, w okresie ostatnich 5 lat przed
terminem składania ofert:a) 2 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie
obiektu kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż 300 m3 i wartości nie mniejszej niż
800.000,00 PLN każda; b) 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu dróg i placów
manewrowych o powierzchni minimum 1000m2, w ramach nie więcej niż dwóch umów;c) 1
roboty budowlanej polegającej na budowie systemu odprowadzania wód deszczowych poprzez
studnie chłonne;d) urządzenie – w ramach jednej umowy - terenów zielonych o powierzchni
minimum 1000m2

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie złożone w trybie art.125 ust.1

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu1)
INFORMACJA banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w kwocie nie mniejszej niż
1.500.000,oo PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem termi-nu składania
ofert;2) DOKUMENT potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejsza niż 3.000.000 PLN;3) WYKAZ OSÓB, które pełnić będą funkcje (Załącznik Nr 5 do SWZ):a)
kierownika budowy, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z potwierdzeniem przynależności do izby
inżynierów budownictwa;b) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie uprawniającym do wykonania dokumentacji
projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia i pełnienia obowiązków wskazanych przepisami art.20
oraz art.21 ustawy – Prawo budowlane, wraz z informacją o przynależności do właściwej izby
samorządu zawodowego. WYKAZ REALIZACJI REFERENCYJNYCH (Załącznik Nr 6 do SWZ)
wskazujący:a) wykonane, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, 1 projektu,
instalacji, urządzeń lub obiektów służących przetwarzaniu – odzysk, recykling lub unieszkodliwianie
odpadów komunalnych, w tym przygotowania poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie -
zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 wraz ze zmianami) lub zagospodarowania tych
odpadów, w tym zwłaszcza punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z
wymaganiami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 wraz ze zmianami), które zostały zrealizowane lub są realizowane,b)
wykonane z należytą starannością, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert:i. 2 robota
budowlana polegająca na budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego o kubaturze nie mniejszej
niż 300 m3 i wartości nie mniejszej niż 800.000,00 PLN każda; ii. robota budowlana polegającej na
wykonaniu dróg i placów manewrowych o powierzchni minimum 1.000 m2, w ramach nie więcej niż
dwóch umów;iii. 1 robota budowlana polegającej na budowie systemu odprowadzania wód
deszczowych poprzez studnie chłonne;iv. urządzenie – w ramach jednej umowy - terenów zielonych o
powierzchni minimum 1000m2

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokument potwierdzający wniesienie wadiumHarmonogram rzeczowo – finansowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
wysokości: 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone
w następujących formach:1) w pieniądzu,2) w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, iż poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym.3) w gwarancjach bankowych,4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,5)
w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 310 ze zm.).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1) wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.2) oryginał pełnomocnictwa lub
kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności
wskazanie:a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,b) wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z
określeniem adresu siedziby,c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.3)
dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie:2.1. terminu realizacji przedmiotu umowy, z
uwzględnieniem czasu wstrzymania robót z niżej wymienionych przyczyn, nie dłużej jednak niż
czas ich trwania:1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, potwierdzonych
przez Zamawiającego, uniemożliwiających wykonywanie robót (niekorzystne warunki
atmosferyczne to np.: opady deszczu, gradu, śniegu, intensywne wiatry uniemożliwiające
wykonywanie robót budowlanych zgodnie z warunkami technologicznymi dla danego rodzaju
prac),2) wstrzymania robót lub przerw w pracach wynikających z decyzji uprawnionych organów
lub przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,3) konieczności działań zmierzających do
ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie
można było przewidzieć,4) zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia
Umowy, o charakterze działania siły wyższej,5) wystąpienia konieczności wykonania robót
dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym,6) konieczności usunięcia błędów lub
zmian w dokumentacji projektowej,7) nie przewidzianych w dokumentacji projektowej warunków
geologicznych, archeologicznych,8) odmiennych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
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od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, niezależnych od żadnej ze
Stron Umowy w tym np. napotkania podczas inwestycji na niezinwentaryzowane urządzenia
będące własnością osób trzecich, np. kable elektryczne, energetyczne, przewody itp.9)
konieczności wprowadzenia zmian do procesu inwestycyjnego będących następstwem działania
organów nadzorczo-kontrolnych,10) w przypadku wystąpienia na teranie realizowanej roboty
budowlanej chronionych prawem gatunków roślin lub zwierząt to okres niezbędny do ich
przeniesienia. 2.2. wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach:1) zmniejszenia zakresu prac
przez Zamawiającego w przypadku powzięcia wiadomości, że wykonanie robót nie leży w jego
interesie,2) zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT,3) uzasadnionej rezygnacji przez
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy,4) zmiany zakresu prac wprowadzonych
przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem np. roboty zamienne – zmiana do
wysokości nie przekraczającej wysokości określonej w Umowie,5) konieczności wykonania
dodatkowych robót budowlanych,- zmiana wynagrodzenia w przypadkach określonych w lit. a-c
może nastąpić proporcjonalnie do wielkości ograniczenia robót i różnicy w podatku VAT. 3.
Dopuszczalne są także zmiany postanowień Umowy, na podstawie ogólnie obowiązujących
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych:a) w przypadku zaistnienia okoliczności
wskazanych przepisem art. 144 ust.1 pkt 2-6 Pzp;b) w przypadku zaistnienia okoliczności
wskazanych przepisem art.142 ust.5 ustawy Pzp – jeżeli w następstwie wskazanych przepisem
okoliczności Wykonawca wykaże, że skutkują one wzrostem wynagrodzenia przekraczającym
1% wartości robót pozostałych do wykonania, po ich zaistnieniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty składane elektronicznie - miniPortal Zamówień Publicznych

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX
ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”.
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