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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170198-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Złotów: Roboty budowlane
2018/S 076-170198

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
570231293
ul. Wodociągowa 1A
Złotów
77-400
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Cieślik
Tel.:  +48 672632525
E-mail: dyrektor@wodociagi.zlotow.pl 
Kod NUTS: PL411
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodociagi-zlotow.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wodociagi-zlotow.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.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie
Numer referencyjny: MZWiK/1/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych przebudową i rozbudową
oczyszczalni ścieków w Złotowie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.:

mailto:dyrektor@wodociagi.zlotow.pl
www.wodociagi-zlotow.pl
www.wodociagi-zlotow.pl


Dz.U./S S76
19/04/2018
170198-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 6

19/04/2018 S76
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 6

1) przebudowa części mechanicznej, biologicznej i częściowo gospodarki osadowej oraz infrastruktury sieci, a
także dróg wewnętrznych,
2) budowa części gospodarki osadowej wraz z instalacją biogazu i części chemicznej oczyszczalni. Gospodarka
osadami poprzez odwadnianie, higienizację i magazynowanie w celu przekazania osadów do kompostowania
lub zagospodarowania na cele rolnicze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz określony jest w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, wydanych decyzjach
administracyjnych oraz innych dokumentach, stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby
przedmiot zamówienia został wykonany na warunkach i zasadach określonych w dokumentacji stanowiącej
załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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
45000000
45200000
45100000
45111000
45232410
45232152
45251220
45252127
45300000
45400000
71315300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Złotów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych przebudową i rozbudową
oczyszczalni ścieków w Złotowie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.:
1) przebudowa części mechanicznej, biologicznej i częściowo gospodarki osadowej oraz infrastruktury sieci, a
także dróg wewnętrznych,
2) budowa części gospodarki osadowej wraz z instalacją biogazu i części chemicznej oczyszczalni. Gospodarka
osadami poprzez odwadnianie, higienizację i magazynowanie w celu przekazania osadów do kompostowania
lub zagospodarowania na cele rolnicze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz określony jest w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, wydanych decyzjach
administracyjnych oraz innych dokumentach, stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby
przedmiot zamówienia został wykonany na warunkach i zasadach określonych w dokumentacji stanowiącej
załącznik nr 9 do SIWZ, w SIWZ, we wzorze umowy z załącznikami, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.



Dz.U./S S76
19/04/2018
170198-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 6

19/04/2018 S76
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 6

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej zgodnie z
obowiązującymi normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, zaleceniami producentów oraz aktualną
wiedzą techniczną.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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: nie

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.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
— dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 15 000 000 PLN
(słownie: piętnaście milionów złotych),
— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć
milionów złotych) w postaci opłaconej polisy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w ciągu ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie: min 2 roboty bud.
polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie oczyszcz. ścieków komun. wraz z rozruchem technol., o
przepustowości min. 20000 RLM, o wartości min. niż 15 000 000 PLN każda.
2. Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami:
a) kierownik budowy – posiadający: uprawnienia bud. do kierowania robotami bud. w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, bądź w specjalności instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
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cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie
aktualnie obow. przepisów lub na podstawie uprzednio obow. przepisów, lub osoby, których kwalif. zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania
kwalif. zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE z dnia 18.3.2008 r.; co najmniej 5-letnie dośw.
zawodowe na stan. kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych; pełnił funkcję kier.
budowy lub kier. robót konstr.-bud. bądź robót sanitarnych przy realizacji min. 1 roboty bud. z zakresu gosp.
ściekowej o wartości min. 10 000 000,00 PLN, polegającej na przebudowie, rozbudowie lub modernizacji
oczyszcz. ścieków wraz z rozruchem technol., o przepustowości min. 20000 RLM.
b) kierownik robót sanitarnych – posiadający: uprawnienia bud. do kierowania robotami bud. w spec. instal. w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
wydane na podstawie aktualnie obow. przepisów lub na podstawie uprzednio obow. przepisów, lub osoby,
których kwalif. zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie
o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE z dnia 18.3.2008 r.;
co najmniej 5-letnie dośw. zawodowe na stanowisku kier. budowy lub kier. robót sanitarnych po uzyskaniu
uprawnień, pełnił funkcję kier. budowy lub kier. robót sanitarnych przy realizacji co najmniej 1 roboty z zakresu
gospodarki ściekowej o wartości min. 10 000 000,00 PLN, polegającej na przebudowie, rozbudowie lub
modernizacji oczyszczalni ścieków z rozruchem technol., o przepustowości min. 20000 RLM;
c) kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obow. przepisów lub
na podstawie uprzednio obow. przepisów, lub osoby, których kwalif. zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalif. zawodowych nabytych
w państwach członkowskich UE z dnia 18.3.2008 r.; co najmniej 5-letnie dośw. zawodowe na stanowisku
kierownika budowy lub kier. robót konstrukcyjno-budowlanych po uzyskaniu uprawnień
d) kierownik robót elektrycznych i AKPiA – posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych bez
ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obow. Prawa budowlanego lub wydane na podstawie uprzednio
obow. przepisów, lub osoby, których kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich UE; co najmniej 5-letnie dośw. na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektr.
e) technolog – specjalista ds. rozruchu – posiadający: min. 5 lat doświadczenia zawodowego, który pełnił
funkcję technologa (spec. ds. rozruchu) przy realizacji min. 1 roboty polegającej na przebudowie, rozbudowie
lub modernizacji oczyszcz. ścieków z rozruchem technol. o przepustowości min Qdrś = 20000 RLM.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 500 000,00 PLN
(słownie: pięćset tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą.
Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku SLB Złotów, nr konta: 95 8941 0006
0025 5875 2000 0010 z adnotacją: „Wadium w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę i rozbudowę
oczyszczalni ścieków w Złotowie”. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Zamawiający uzna,
że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
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3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o
utworzeniu PARP.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 108 ze zm.)
polegających na:
— pracownicy niższego dozoru technicznego np. brygadziści, mistrzowie – w zakresie nadzoru i realizacji robót
budowlanych,
— pracownicy fizyczni – wykonujący bezpośrednio wszystkie czynności fizyczne związane z robotami
budowlanymi, działający pod kierownictwem Wykonawcy.
Wymagania, o których mowa wyżej oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, oraz sankcji z tytułu ich
niespełnienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

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)
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: 29/05/2018
Czas lokalny: 10:00

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: 29/05/2018
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Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego, 77-400 Złotów, ul. Wodociągowa 1, p. nr 10. Otwarcie ofert jest jawne.

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2018

https://www.uzp.gov.pl/kio
https://www.uzp.gov.pl/kio

