TABLICA OGŁOSZEŃ
Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach.

Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: ZP/2/POIS/2017/MO/2
Starachowice 13.12.2017 r.
I
Podmiot zamawiający
1.
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach ul. Iglasta 5
27-200 Starachowice
2.
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.pwik.starachowice.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.pwik.starachowice.pl/informacje-kategoria/14-przetargiwspolfinansowane-przez-ue.html
3.
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor wodny
4.
Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:
II
Przedmiot zamówienia
1.
Opis
1.1
Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach.
1.2
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane, Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Starachowice, ul. Boczna 42.
1.3
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie nie dotyczy umowy ramowej
Zamówienie nie obejmuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
1.4
Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem kontraktu są roboty budowlano-montażowe, związane z modernizacją linii osadowo –biogazowej
na oczyszczalni, która docelowo mieści się w grupie <100 000 RLM. Zaprojektowana oczyszczalnia ma
przepustowość umożliwiającą właściwe oczyszczenie ścieków przy obciążeniu oczyszczalni ładunkiem
zanieczyszczeń wynoszącym 99 000 RLM, i dopływie Qśr d = 15.200 m³/d, Qd max = 18 200 m³/d. i przepływie
max dobowym w porze deszczowej do Q max d= 24 000 m³/d. Projekt obejmuje wykonanie kompletnej linii
osadowej i gazowej wraz z aparatem kogeneracyjnym, siecią cieplną na terenie oczyszczalni, oraz innymi
niezbędnymi instalacjami technologicznymi (woda, kanalizacja, zasilanie energetyczne, kable sterownicze). W
szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:
a) budowę dwóch wydzielonych komór fermentacji o konstrukcji żelbetowej i poj. czynnej ok. 2 500 m³ każda,
wraz z budynkiem maszynowni i klatką schodową, niezbędnymi instalacjami technologicznymi;
b) budowę nowego zbiornika gazu powłokowego o poj. 1 000 m³ wraz niezbędnymi urządzeniami i instalacjami
w tym pochodnią do spalania nadmiaru biogazu, odsiarczaniem, odwodnieniem, wentylatornią;

c) montaż aparatu kogeneracyjnego o mocy el. 253 kW i 315 kW mocy grzewczej z wykonaniem niezbędnych
instalacji sanitarnych i energetycznych – przebudowę instalacji c.o. (rury preizolowane) do obiektów na
oczyszczalni, montaż 1 szt. rezerwowego kotła gazowego o mocy 250 kW;
d) budowę budynku odwadniania osadu wraz z montażem wirówki;
e) budowę stanowiska do załadunku osadu odwodnionego i stanowiska do higienizacji osadu;
f) budowę magazynu osadu odwodnionego;
g) budowę wagi samochodowej o udźwigu nominalnym 40 000 kg;
h) uzupełnienie otwartej komory fermentacji w system mieszania gromadzonego osadu;
i) budowę kontenerowej stacji zlewczej ścieków wraz z kanalizacją d=0,2 m l= ok. 150 m i niezbędnymi
instalacjami ( el, akp, woda);
j) przebudowę budynku kotłowni na garaż-magazyn, przebudowę i dostosowanie istniejących obiektów
gospodarki osadowej tj.: np. pompownie, zbiorniki, zagęszczanie;
k) budowę niezbędnych dróg i dojść do obiektów;
l) wykonanie zlewni nieczystości płynnych;
m) remont kolektora dopływowego;
n) zakupu i dostawy wyposażenia;
o) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu;
p) przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
1.5
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45252127, 45252100, , 45252140, 45200000, 45111000, 45231300, 45252200, 45231220, 45231223,
45231222,45232400, 45232422, 45300000, 45310000, 45311000, 51100000, 45331100, 45233220, 45100000
1.6
Informacje o częściach zamówienia
Zamówienie nie jest podzielone na części
1.7
Informacje o ofertach wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych:
Nie wymaga się złożenia oferty wariantowej
1.8
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.04.2018 Zakończenie 30.11.2019
III
Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania z ofertą, jako zabezpieczenie
dotrzymania warunków złożonej oferty w wysokości 200 000 PLN. Szczegółowe wymagania co do sposobu
wniesienia wadium, terminu ważności określa rozdz. X IDW. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego
wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny
całkowitej podanej w ofercie.

IV
1.

Warunki udziału w postepowaniu

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje
warunków udziału w postępowaniu.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1, (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy pzp) ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy pzp oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu. Dla potwierdzenia Wykonawca złoży Jednolity Europejski
Dokument zamówienia (JEDZ), W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców
JEDZ złoży każdy z Wykonawców wspólnie ubijających się o zamówienie. 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 udziału postępowaniu składa także
JEDZ dotyczący tych podmiotów oraz zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia.

2)

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie żądał następujących dokumentów, zgodnie z art. 26 ust.1ustawy pzp.
a. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, na formularzu zgodnym z treścią
załącznika nr 6 do SIWZ;
d. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
f. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.

2.
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek zostanie spełniony jeżeli:
1) Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć
milionów złotych).
2) Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w
wysokości nie mniejszej niż 8 000 000 PLN (słownie: osiem milionów złotych).
3) Wykonawca za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie osiągnął roczne obroty w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów
złotych) w każdym roku.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawcy zobowiązanie są przedłożyć:
a. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – jako aktualne na dzień składania ofert, wstępne
potwierdzenie spełniania wymaganego przez Zamawiającego warunku w części IV sekcja alfa, sekcja B pkt
1ai pkt 3, pkt 5 zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
b. oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowania
będzie żądał następujących dokumentów, zgodnie z art. 26 ust.1
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;

3.
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek zostanie spełniony jeżeli:
1) Wykonawca wykaże, że w okresie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane
polegające na budowie lub przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości brutto kontraktu
nie mniejszej niż 15 000 000 PLN, każdy z nich. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć dowody
potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
2) Wykonawca wykaże, że będzie dysponował następującymi osobami:
a) Kierownik Budowy – min. 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne oraz: co najmniej 10 lat
doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień);
doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma zakończonymi robotami związanymi z budową,
przebudową, lub modernizacją oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 15 tys. m³/d; uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
b) Kierownik robót wodno-kanalizacyjnych – min. 1 osoba posiadająca:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych, kanalizacyjnych;
• 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót wodno-kanalizacyjnych;
• doświadczenie w kierowaniu robotami wodno-kanalizacyjnymi na co najmniej dwóch zakończonych
kontraktach związanych z budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków.
c) Kierownik robót elektrycznych min. 1 osoba posiadająca:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych;
• 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót; doświadczenie w kierowaniu robotami
elektrycznymi na co najmniej dwóch zakończonych kontraktach związanych budową, przebudową,
rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków.
d) Technolog – min. 1 osoba posiadająca doświadczenie jako technolog przy realizacji co najmniej dwóch
zakończonych inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji lub przebudowy oczyszczalni
ścieków o przepustowości Q śrd. co najmniej 15 tys. m3/d
e) Kierownik robót drogowych – min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej;
minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów
o drogach publicznych, w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi (drogowych)
zleconymi w ramach usługi objętej niniejszym postępowaniem albo uprawnienia budowlane w specjalności
drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 3 letni staż na stanowisku kierownika robót drogowych.
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawcy złożą:
a. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – jako aktualne na dzień składania ofert, wstępne
potwierdzenie spełniania wymaganego przez Zamawiającego warunku w części IV sekcja alfa, sekcja C pkt
1 zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowania będzie żądał następujących dokumentów, zgodnie z art.
26ust.1
b. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane
na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty,
c. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
b. odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
c. z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych
d. do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
e. informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ;

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną lub w przypadku Wykonawcy polegającego na zasobach
innych podmiotów zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy pzp, warunki, o których mowa w pkt 2 ppkt. 1) i 2) i pkt. 3
ppkt. 2 Wykonawcy i inne podmioty mogą spełniać łącznie bądź każdy z osobna, natomiast warunki określone w:
pkt. 2 ppkt.3) oraz pkt.3 ookt. 1) musi spełniać:
a. przynajmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną bądź po jednym warunku każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną
b. Wykonawca lub inny podmiot na którego zasobach polega Wykonawca zgodnie z art. 22a ustawy pzp bądź
po jednym warunku każdy z nich.
V
Rodzaj procedury
Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. W szczególności z zastosowaniem przepisów działu III
rozdziału 5 ustawy – „Zamówienia sektorowe”.

VI
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 70
2. Okres gwarancji. Waga 30
VII
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Nie będzie wykorzystania aukcja elektroniczna

VIII
Termin składania ofert
30.01.2018 r. - 11:00
IX
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
X
Termin otwarcia ofert
Data: 30.01.2018 r. - 11:30
XI
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020 Działanie2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja dozmian klimatu, nr umowy o dofinasowanie: POIS.02.03.00XII
Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień określonych w treści art. 134 ust. 6 pkt 3 u.Pzp stanowiących nie
więcej niż 30 % wartości przedmiotowego zamówienia. Zakres podobnych robót budowlanych oraz warunki
udzielenia zamówienia określa Część I SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 u. Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24ust. 1 pkt 23 ustawy pzp.

XIII
1.

Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a02-676 Warszawa Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: Tel.: +48
224587801Adres internetowy: www.uzp.plFaks: +48 224587800

2.

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI ustawy. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami
ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
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