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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119456-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
2014/S 069-119456

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

"Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1
Osoba do kontaktów: Andrzej Mielczarek
76-200 Słupsk
POLSKA
Tel.:  +48 598418390
E-mail: jrp@wodociagi.slupsk.pl
Faks:  +48 598418302
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.wodociagi.slupsk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
"Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1
Punkt kontaktowy: Sekretariat spółki "Wodociągi Słupsk" budynek A, pokój nr 10
Osoba do kontaktów: Andrzej Mielczarek
76-200 Słupsk
POLSKA
Tel.:  +48 598418390
E-mail: jrp@wodociagi.slupsk.pl
Faks:  +48 598418302
Adres internetowy: www.wodociagi.slupsk.pl

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor wodny

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową obudową
wiaty kompostowni.
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II.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:
Oczyszczalnia ścieków w Słupsku
ul. Sportowa
76-200 Słupsk
Kod NUTS PL631

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i
kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową obudową wiaty kompostowni.” W ramach
inwestycji zostanie wykonana:
1) Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku, która została podzielona na
9 zadań o następujących tytułach:
— Zadanie 1: Budowa czwartej zamkniętej komory fermentacyjnej,
— Zadanie 2: Budowa zbiornika biogazu,
— Zadanie 3: Budowa reaktora biologicznego dla odcieków,
— Zadanie 4: Przebudowa obiektów i instalacji zespołu kogeneratorów,
— Zadanie 5: Budowa instalacji do wapnowania osadów odwodnionych,
— Zadanie 6: Przebudowa stacji mechanicznego zagęszczania osadu,
— Zadanie 7: Budowa instalacji biofiltracji kompostowni,
— Zadanie 8: Przebudowa rozdzielni elektrycznych: głównej RGnn i RS-3,
— Zadanie 9: Przebudowa istniejącej wiaty na skratek i piasek.
Przewiduje się, iż poszczególne zadania, w związku z brakiem ścisłych powiązań technologiczno-technicznych
poszczególnych obiektów, będą mogły być realizowane niezależnie od siebie, tj. w różnym czasie i w dowolnej
kolejności.
2) Częściowa obudowa oraz remont wiaty kompostowni.
4.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
45000000-7 – Roboty budowlane;
45252100-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów oczyszczania ścieków Grupy robót;
występujące przy realizacji przedsięwzięcia:
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę;
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych;
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
4.3. W przypadku, gdy w którejkolwiek części projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarach robót
lub w SIWZ lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia znajduje się
wskazanie dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający przyjmuje zastosowanie
rozwiązań równoważnych przy realizacji przedmiotu zamówienia to znaczy takich samych lub lepszych pod
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względem jakości i funkcjonalności oraz warunków i kosztów eksploatacji jak te opisane w dokumentacji
projektowej czy też innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego Zamówienia.
4.4. Wskazanie parametrów równoważnych bądź minimalnych wymagań funkcjonalnych dla materiałów
i urządzeń określonych w projektach z użyciem nazw własnych znajduje się w odpowiednich częściach
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
4.5. Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45252100, 45200000, 45000000, 45300000, 45400000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 17 146 108,89 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1.0. Wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto
tysięcy złotych).
2. Forma wadium:
1) wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz.275),
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
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b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy”.
3) postanowienia pkt 1.0. 2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych powyżej w pkt 1.0. 2.1) lit. b) i
e).
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy
Zamawiającego prowadzony przez:
Bank PEKAO S.A. Oddział Słupsk 15 1240 5790 1111 0000 5385 4425
2) w przypadku składania wadium w innej postaci Wykonawca winien przedstawić ORYGINAŁ gwarancji
(chyba, że z warunków gwarancji jednoznacznie wynika, że Zamawiający może zrealizować uprawnienia
wynikające z gwarancji niezależnie od tego kto posiada oryginał gwarancji, czy dokument został zwrócony,
zniszczony itd. – wówczas może być przedstawiona kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę).
3) Wykonawca może wymieniony dokument załączyć do składanej Oferty. Należy wówczas umieścić go w
oddzielnej, zamkniętej kopercie z jednoznacznym określeniem zawartości – „wadium” (tak by Zamawiający
nie był zmuszony otwierać oferty przed upewnieniem się, ze wadium zostało złożone przez Wykonawcę). W
każdym razie gwarancja musi być wniesiona przed upływem terminu składania ofert (niezależnie od formy
wadium).
4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert,
5. Zwrot wadium.
Wadium podlega zwrotowi bądź zatrzymaniu na zasadach określonych w art. 704 § 2 kodeksu cywilnego.
6. Zamawiający zaleca, aby do oferty została dołączona kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
2.0. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz
kary umownej za zwłokę w usunięciu wad.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (z podatkiem VAT),
4. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej
podpisaniem.
5. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub
kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
2) zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego:
Bank PEKAO S.A. Oddział Słupsk 15 1240 5790 1111 0000 5385 4425
3) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia,
4) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy,
5) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3
ustawy Pzp,
6) ewentualna zmiana formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy, może zostać dokonana z
zachowaniem warunków określonych w art. 149 ustawy Pzp,
7) Wykonawcy należący do Konsorcjum, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.
2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30%
wysokości zabezpieczenia.
3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady, tj. 3 lat od wydania Świadectwa Przejęcia.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamówienie będzie finansowane z następujących źródeł:
— Fundusz Spójności,
— Zamawiający,
— płatności dla wykonawcy będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w umowie stanowiącej część II
SIWZ oraz w STWIOR -ST-00.01 będącej w części III SIWZ (OPZ).

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1.0. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum)
powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w III.2). Ponadto ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Pełnomocnictwo powinno:
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1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,
2) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
3) każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta została wybrana, przed
zawarciem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne
porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia: wyszczególnienie Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
1) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie
zamówienia),
2) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i
rękojmi,
3) sposób współdziałania,
4) numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji Umowy o
zamówienie,
5) określenie lidera Konsorcjum,
6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia, oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy,
7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację
zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
8) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Wszyscy Wykonawcy należący do Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum
do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.

III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.0. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do
Instrukcji Dla Wykonawców.
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2.0. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu,
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
3.0. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
4.0. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na
podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków
udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.
5.0. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej, określonych w III.2.2), wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.
6.0. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w
celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia dokumentów dotyczących:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
7.0. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w 3.0., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
8.0. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż
określono to w III.2.2), Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, ten sam kurs Zamawiający
przyjmie przy przeliczaniu wszystkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany
średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli
kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich.
10.0. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i w punkcie III.2)
oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Instrukcji Dla Wykonawców (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenie może być złożone przez każdego z
Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo
może być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać
wszystkich Wykonawców i podpisują je wszyscy umocowani przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je
umocowany przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnik).



Dz.U./S S69
08/04/2014
119456-2014-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

8/13

08/04/2014 S69
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8/13

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Instrukcji Dla Wykonawców,
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony
przedmiotowy dokument dla każdego z nich),
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być
złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich),
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 oraz 10–
11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wykonawców będących
osobami fizycznymi) ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
8) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej której wzór stanowi Załącznik nr 6 do
Instrukcji Dla Wykonawców.
2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń -
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
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3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej w:
1) pkt 10.0.1.3), 10.0.1.4), 10.0.1.5), 10.0.1.7) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert),
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert),
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert);
2) pkt 10.0.1.6) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8, 10-11 Ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.0.2., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
Terminy, o których mowa w pkt. 10.0.3.1) i 10.0.3.2) stosuje się odpowiednio.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.0. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże że:
a) osiągnął w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, średnioroczne przychody ze sprzedaży o wartości co najmniej 13 000 000 PLN (słownie: trzynaście
milionów złotych)
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oceniana będzie łączna sytuacja ekonomiczna i
finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich
wykazywać będą spełnienie tego warunku.
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca przedłoży:
— rachunek zysków i strat stanowiący część sprawozdania finansowego, a przypadku wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto
ze sprzedaży – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten
okres, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z
opinią odpowiednio badanym sprawozdaniu albo jego części,
b) posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 8 000 000 PLN (słownie:
osiem milionów złotych).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja
ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w
imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku.
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W celu potwierdzenia warunku Wykonawca przedłoży:
— informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wymaganej wysokości, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.0. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
dotyczące:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że:
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem była budowa
lub rozbudowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków o wartości 10 000 000 PLN netto, w tym 1 zamówienie
obejmujące w szczególności budowę zamkniętej komory fermentacyjnej o poj. min 1 600 m³ z podaniem
rodzaju i pojemności wymienionego zamówienia i wartości wymienionego zamówienia, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany, jeżeli 2 zamówienia
wykonał w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie lub dwaj Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie wykonali po 1 zamówieniu.
Przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania przez
Zamawiającego (inwestora obiektu) protokołu odbioru robót lub doprowadzenie do wydania innego
równoważnego dokumentu (np. Świadectwa Przejęcia zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC).
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca przedłoży:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone których wzór stanowi Załącznik nr 4 do Instrukcji Dla
Wykonawców.
a) Dowodami o których mowa powyżej są:
— poświadczenie że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone,
— inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia,
— W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym
mowa w pkt 1.0.1.1), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów
poświadczających, że wykazane roboty zostały wykonane należycie,
— W przypadku konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwość
Zamawiającego lub gdy z poświadczenia alb innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane
lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
Za najważniejsze roboty które należy wykazać w wykazie oraz dla których należy przedstawić dowody, uznaje
się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 1.0.1.



Dz.U./S S69
08/04/2014
119456-2014-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

11/13

08/04/2014 S69
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

11/13

2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1) Zamawiający odstępuje od opisu warunku zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Instrukcji Dla Wykonawców.
2) Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w sytuacji, kiedy
wykaże że dysponuje co najmniej:
a. Kierownik budowy – niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
— co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik budowy
— doświadczenie w kierowaniu budową lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w co najmniej jednej
inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę, przebudowę oczyszczalni ścieków, w tym zamkniętej komory
fermentacyjnej o poj. min. 1 600 m³,
— posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b. Kierownik robót branżowych energetycznych – niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
— co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik budowy, Kierownik przedmiotowych robót branżowych lub
Inspektor Nadzoru,
— posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
c. Kierownik robót branżowych sanitarnych – niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
— co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik budowy, Kierownik przedmiotowych robót branżowych lub
Inspektor Nadzoru,
— posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
Wykonawca będzie obowiązany zaangażować w ramach zawartej umowy na wykonanie przedmiotowego
zamówienia oraz umówionego wynagrodzenia również inne wymagane przepisami prawa osoby, o ile okaże się
to konieczne dla realizacji przedmiotowego zamówienia.
Przez doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy, Kierownik robót lub Inspektor Nadzoru, należy
rozumieć faktyczny okres pełnienia funkcji Kierownika budowy, Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru.
Zamawiający dopuszcza łączenie wymienionych wyżej funkcji w jednej osobie pod warunkiem, że osoba ta
spełnia wyżej wymienione wymagania dla obydwu funkcji.
Zamawiający dopuszcza zmianę osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (imiennie
wskazanych w ofercie), która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub
na żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony
do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spełniać odpowiednio warunki udziału w niniejszym
postępowaniu, zgodnie z pkt. 1.0.2.2).
Zamawiający uzna za spełnione wymagania w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wymienionych powyżej, jeżeli przedstawione osoby będą posiadały
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uprawnienia tożsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej.
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca przedłoży:
1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia potwierdzający posiadane kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie a także zakres wykonywanych czynności, wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do Instrukcji Dla
Wykonawców,
2) oświadczenie, potwierdzające odpowiednio, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
03/PI/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 490 PLN
Warunki i sposób płatności: Przelew.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.4.2014 - 10:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30.4.2014 - 10:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013.

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w
obowiązującym w Spółce Regulaminie udzielania zamówień z pomocniczym zastosowaniem ustawy Pzp (wraz
z aktami wykonawczymi) w zakresie przetargu nieograniczonego.
Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym opisanym w art. 132 ust. 2 w zw. z art. 132 ust. 1
pkt. 4) ustawy Pzp. W związku z tym, że wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, Zamawiający nie jest obowiązany do stosowania ustawy
Pzp.
Biorąc pod uwagę możliwość zawarcia umowy cywilno-prawnej w drodze przetargu (art. 701 kodeksu
cywilnego) w którym warunki aukcji określa Organizator, Zamawiający zdecydował się na pomocnicze
zastosowanie ustawy Pzp w celu zapewnienia odpowiedniego standardu postępowania i prawidłowego
wydatkowania środków publicznych (w szczególności w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji, równego
traktowania i przejrzystości postępowania).
2. Poprzez pomocnicze stosowanie ustawy Pzp rozumieć należy odpowiednie stosowanie tej ustawy w
zakresie przebiegu procedury przetargowej oraz w przypadkach wyraźnie przewidzianych w Instrukcji Dla
Wykonawców.
3. Zamieszczenie ogłoszenia jest nieobowiązkowe.
4. dot. pkt. IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego
systemu zakupów)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów. Data: 30.4.2014
godz. 10:00.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.4.2014


