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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276021-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Koło: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
2017/S 135-276021
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Energetyczna 11
Koło
62-600
Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Filiks
Tel.: +48 632720835
E-mail: sebastian.filiks@mzwik-kolo.pl
Faks: +48 632616125
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzwik-kolo.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.mzwik-kolo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: pobór i uzdatnianie wody (PKD36.00.Z), odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD
37.00.Z)

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło.
Numer referencyjny: DZ3.3411-4/17

II.1.2)

Główny kod CPV
45252100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4)

Krótki opis:
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac projektowych a następnie na podstawie tych
prac robót budowlanych w trybie zamówienia „zaprojektuj – wybuduj” objętych zadaniem „Przebudowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło” według warunków opisanych w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym, opracowanym przez
Res-Projekt Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wielkopolski, styczeń 2016 r. oraz
warunków określonych w Tomie III niniejszego SIWZ. Zamówienie realizowane w związku z realizacją przez
Zamawiającego umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
nr POIS.02.03.00-00-0189/16-00, w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 40 061 038.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
45252000
45200000
45252127
45252200
45232421
45252140

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Koło.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Celem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w
Kole, o wielkości i technologii, która umożliwi osiąganie parametrów ścieków oczyszczonych i parametrów
osadów ściekowych spełniających aktualnie obowiązujące przepisy prawne. Wykonawca zaprojektuje i wykona
Roboty na podstawie sporządzonego przez niego bilansu ilościowego i jakościowego ścieków i osadów,
z uwzględnieniem wymogów zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym
załącznik do SIWZ.
Oszacowana przez Zamawiającego przepustowość nowej oczyszczalni, zapewniająca odbiór i oczyszczanie
ścieków produkowanych na terenie całej gminy powinna wynosić: Qdśr = 10 000 m³/d i Qdmax = 12 000 m³/d.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium jakości – długość okresu gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium jakości – kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 40 061 038.00 PLN
II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0189/16-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny, poza złożeniem oświadczenia o spełnieniu warunku w formie jednolitego
dokumentu zamówień (JEDZ).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca:
a) osiągnął w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,
minimalny roczny obrót w każdym roku obrotowym równy co najmniej wartości
40 000 000 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych),
b) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 40 000 000 PLN. (słownie:
czterdzieści milionów złotych)
Ocena spełnienia w.w. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. W przypadku
składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający wspólną ofertę
będą spełniać go łącznie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
1) wykaże się doświadczeniem zawodowym gwarantującym należyte wykonanie przedmiotu zamówienia
tj. Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień na prace
projektowe i budowlane (w systemie zaprojektuj-wybuduj), których przedmiotem było zaprojektowanie budowy
lub przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z realizacją prac budowlanych dla oczyszczalni ścieków o średniej
przepustowości dobowej minimum 3500 m3/dobę
2) Wykaże się dysponowaniem n/w potencjałem technicznym:
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a) koparka gąsienicowa – minimum 2 szt., b) koparko- ładowarka – minimum 2 szt.
c) walec samojezdny – minimum 1 szt.,, d) zagęszczarka – minimum 2 szt.
3) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności wykaże Zespół Kluczowych
Specjalistów odpowiedzialnych za realizację zamówienia, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj.
Ekspert 1 – Przedstawiciel Wykonawcy (1 osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie
Ekspert 2 – Kierownik Budowy (1 osoba) (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) – niniejsza osoba ma
posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie
Ekspert 3 – Kierownik robót w specjalności instalacyjnych w zakresie sieci wentylacyjnych, wodociągowych
i kanalizacyjnych (1 osoba) (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) – niniejsza osoba ma posiadać
następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz uprawnienia
Ekspert 4 – Kierownik robót w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
(1 osoba) (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje
zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz uprawnienia
Ekspert 5 – specjalista technolog w branży sanitarnej (1 osoba) – w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane
– niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz
uprawnienia
Ekspert 6 – Kierownik prac projektowych (1 osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje
zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz uprawnienia
Ekspert 7 – Projektant w specjalności architektonicznej (1 osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz uprawnienia
Ekspert 8 – Projektant w specjalności sanitarnej (1 osoba) – w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane – niniejsza
osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz uprawnienia
Ekspert 9 – Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych (1 osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie oraz uprawnienia
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, przez dwóch lub więcej Wykonawców –
powyższe warunki dotyczą wykonawców wspólnie.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy zawiera Wzór umowy stanowiący Tom II do SIWZ.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty na warunkach określonych w Tomie II do SIWZ – Wzór umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/08/2017
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 28/08/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Energetyczna 11,
62-600 Koło
Polska
sala konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1 000 000 PLN (słownie:
jeden milion złotych) Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu; poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych;gwarancjach ubezpieczeniowych;poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
2.Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu udzielonego w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 9,00 % ceny całkowitej (z podatkiem VAT
włącznie) podanej w Formularzu Oferty; Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść całość zabezpieczenia
należytego wykonania Kontraktu przed podpisaniem Kontraktu. Zabezpieczenie należytego wykonania
Kontraktu może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach
ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
9.4.1. Wykaz oświadczeń i dokumentów – składanych wraz z ofertą
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.
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2. Dokument potwierdzający wniesienie i złożenie zabezpieczenia oferty w formie wadium,
3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik należy do oferty załączyć oryginał pełnomocnictwa
jednoznacznie określający jego zakres, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W
przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony notarialnie.
4. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć
wraz z ofertą w formie pisemnej oświadczenia własne w postaci wypełnionego standardowego formularza
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwany JEDZ) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do
Tomu IV SIWZ. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ
może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie: ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.
Instrukcja wypełniania JEDZ na stronie: https://www.uzp.gov.p l/_ data/assets/pdf_file/0 01 5/32415/Jednolity
— Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
stosownie do zapisów a1t. 24 aa ust. I Pzp. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić odpowiednio następujące
części JEDZ:
a) Część II: Informacje dotyczące wykonawcy – części A, B, C i D;,b) Część III: Podstawy wykluczenia – części
A, B, C i D; c)Część IV: Kryteria kwalifikacji – sekcja A; sekcja B – punkty: 1a), 1b) 2a) 2b) 3), 5); sekcja C –
punkty 1 a), 2), 6), 9), 10); d) Część VI: Oświadczenia końcowe.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy
z Wykonawców.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udział u w
postępowaniu przedkłada także JEDZ dotyczący tego podmiotu.
7.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące
podwykonawców.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
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Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są:
a) odwołania,
b) skarga do sądu
Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2017
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