Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego
Nazwa zamówienia

P-15-1-PO2 Rozdzielenie kanalizacji technologicznej od kanalizacji sanitarnej na
terenie DCT w Gdańsku
Zamawiający szacuje, że wartość zamówienia przekracza 30 000 EURO.
Roboty budowlane – Zaprojektowanie i budowa
17/05/2017

Wartość zamówienia
Rodzaj zamówienia
Data publikacji
Ogłoszenia na stronie
internetowej
Zamawiającego
I Zamawiający (Organizator)
Zamawiający
DCT Gdańsk S.A.
- adres
ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie
- telefon
(+48 58) 737 9091
- e-mail
tenders-infra@dctgdansk.com
- adres internetowy
http://www.dctgdansk.pl
Osoba upoważniona
Osoby wskazane w punkcie V Warunków Przetargu.
do kontaktów
- adres
ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie
- telefon
(+48 58) 737 75 32 lub 737 75 33
-e-mail
tenders-infra@dctgdansk.com
Adres, pod którym
Pod adresem internetowym Zamawiającego (Organizatora): http://www.dctgdansk.pl.
można uzyskać
dokumentację
Przetargową
Adres, na który należy
składać Oferty

Dokumentacja publikowana będzie w zakładce „Aktywne Przetargi”
(http://dctgdansk.pl/pl/category/przetargi/aktywne_przetargi/).
ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. Pomorskie
z dopiskiem „Postępowanie przetargowe P-15-1-PO2”.

II Przedmiot zamówienia
Opis zamówienia
Zamówienie dotyczy zaprojektowania i budowy:
rozdzielenia kanalizacji technologicznej od kanalizacji sanitarnej.
W celu rozdzielenia istniejącej kanalizacji należy zlikwidować połączenia obu sieci tak, aby
powstały dwa kolektory kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej.
Zakres zamówienia został opisany szczegółowo w „Wymogach Zamawiającego” (Dokument
Przetargowy).
* Zamawiający dysponuje projektem budowlanym na przedmiotowy zakres, który zostanie
udostępniony Wykonawcy w celu jego wykorzystania/modyfikacji w porozumieniu z nadzorem
autorskim. Wykonawca może też sporządzić własny projekt.
2. Zamawiający planuje realizację zamówienia w kwartale 3 2017 r.
Miejsce realizacji
ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie, Polska
zamówienia
Kod NUTS: PL634
Czy Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie
Nie.
zamówień rządowych (GPA)?
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Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej?
Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych?

Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową?

Nie.
Nie. Oferent składa jedną ofertę, jednak w zakresie
zaprojektuj i zbuduj może rozważać różne warianty
realizacyjne, tak długo jak pozostaje w zgodności z
Wymogami Zamawiającego.
Nie

Czy jest to Zamówienie podlegające wznowieniu?

Nie

Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję
Nie
elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty?
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
1. Wymagane wadium Nie dotyczy.
2. Informacje
Poniżej przedstawiono wymagania minimalne, które muszą zostać spełnione w całości przez
dotyczące sytuacji
Oferentów.
oferentów oraz
A. Warunki podmiotowe:
informacje i
formalności niezbędne
A1. Oferent musi posiadać uprawnienia wymagane przez przepisy prawa do
do oceny, czy spełnia
wykonania Zamówienia.
on minimalne wymogi
ekonomiczne,
A2. Oferent nie może być w stanie upadłości lub likwidacji.
finansowe i techniczne
A3. Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
projektowania i prowadzenia robót budowlanych, do sumy gwarancyjnej 1 mln PLN.
A4. Zamawiający nie dopuszcza do udziału w postepowaniu konsorcjów.
W celu potwierdzenia warunków A1, A2, A3, A4 Oferent przedstawi dokumenty zgodnie z
Listą Sprawdzającą i Formularzem Oferty.
B. Warunki finansowe:
B1. Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umożliwiającej należyte wykonanie przedmiotu Zamówienia.
B2. Średni zysk netto Wnioskodawcy z ostatnich trzech lat obrotowych powinien
być nie mniejszy niż 100 tys. PLN.
B3. Oferent uzyskał w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, przychody ze sprzedaży
w wysokości nie mniejszej niż 2 mln PLN.
B4. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej
niż 400tys. PLN.
W celu potwierdzenia warunków B1,B2, B3, B4 Oferent przedstawi dokumenty zgodnie z
Listą Sprawdzającą i Formularzem Oferty.
C. Warunki techniczne:

Strona 2 z 4

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:
C1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do zrealizowania Zamówienia.
C2. w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji niniejszego Ogłoszenia o przetargu, jako
Generalny Wykonawca, członek konsorcjum lub podwykonawca wybudowali oraz
przeprowadzili rozruch zakończony pozytywnym protokołem odbioru co najmniej dwóch
inwestycji, których zakres obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej
1 000 mb.
C3. w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji niniejszego Ogłoszenia o przetargu należycie
wykonali co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (bez VAT)
każda (liczy się wartość zakresu wykonywanego przez oferenta), polegające na wybudowaniu
oraz przeprowadzeniu rozruchu i oddaniu do użytkowania kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych
na terenie Unii Europejskiej.
C4. dysponują osobami uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie zgodnie z polskim prawem albo posiadającymi odpowiadające im uprawnienia do
wykonywania takich funkcji na terenie Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych Dz. U. UE L 255 z 30.09.2005 r., a w szczególności osobami
posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w następujących specjalnościach:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
C5. Dysponują Kierownikiem Budowy, który posiada do wykonywania tych funkcji uprawnienia
wymagane przez przepisy prawa oraz który będzie pełnił te funkcje w odniesieniu do
przedmiotowego zamówienia przez cały okres jego realizacji.
Wskazany Kierownik Budowy musi posiadać co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową na
budowie liczoną od daty uzyskania uprawnień budowlanych (łączny czas pełnienia funkcji).
W celu potwierdzenia warunków C1 - C5 Oferent przedstawi dokumenty zgodnie z Listą
Sprawdzającą i Formularzem Oferty.
Sposób prowadzenia postępowania regulują Warunki Przetargu, dostępne na stronie
internetowej Przetargu.

3. Informacje
dotyczące sposobu
prowadzenia
przetargu
IV Kryteria oceny Wniosków i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Szczegóły sposobu oceny ofert zostały przedstawione w Warunkach Przetargu, które są
dostępne na stronie internetowej Przetargu
Kryteria brane pod uwagę przez Zamawiającego to:
- 60% cena,
- 20% Czas Wykonania,
- 20% Czas Gwarancji.
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Warunki uzyskania
dokumentacji
przetargowej oraz
dodatkowych
wyjaśnień

Dokumentacja Przetargowa jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
(http://www.dctgdansk.pl) od dnia publikacji Ogłoszenia.

Termin, miejsce,
forma i sposób Ofert

Szczegóły sposobu przygotowania oferty i jej złożenia zawierają Warunki Przetargu, dostępne
na stronie internetowej Przetargu.
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa
7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia:

19/06/2017 r. do godz. 13:00
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy
projektu/programu finansowanego ze
środków UE?

Data zamieszczenia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym TED

Zamawiający informuje, iż zakup został uwzględniony w Projekcie, który został
przedłożony do dofinansowania ze środków UE. Zamawiający zastrzega sobie
prawo, zgodnie z art.93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, do
unieważnienia postępowanie na każdym etapie w wyniku nieotrzymania
finansowanie z funduszy ESIF lub nie otrzymania akceptacji złożonego
Wniosku o Udzielenie Pomocy Publicznej.
Ogłoszenie zostało wysłane do publikacji dnia 17/05/2017 r.

Strona 4 z 4

