Ogłoszenie nr 627625-N-2017 z dnia 2017-12-05 r.
Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
ścieków w Pińczowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia jest wspófinansowany z działania 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o., krajowy numer
identyfikacyjny 29192995400000, ul. ul. Batalionów
Chłopskich 160 , 28400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska,
tel.413 575 546, e-mail wodociagip@interia.pl, faks 413 573 521.
Adres strony internetowej (URL): http://www.wodociagipinczowskie.net/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania,
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.wodociagipinczowskie.net/zamowienia-publiczne.html
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.wodociagipinczowskie.net/zamowienia-publiczne.html
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej.
Adres:
Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400
Pińczów.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni ścieków w Pińczowie”
Numer referencyjny: PN.JRP.01.12.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać

w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części
lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone
zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań
) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia
jest „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pińczowie” Przedmiot
zamówienia jest wspófinansowany z działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zakres
rozbudowy i przebudowy oczyszczalni obejmuje: 1) Budowę: - budynku stacji krat,
separacji skratek i piasku, zespolony z piaskownikami podłużnymi
napowietrzanymi wraz z instalacją dezodoryzacji powietrza, - komory defosfatacji
(szt. 2). 2) Przebudowę obiektów, powstałych w wyniku adaptacji istniejących
urządzeń: - zbiornik retencyjny, uśredniający – wykonany zostanie na bazie
drugiego zespołu istniejących osadników Imhoffa; - komory tlenowej stabilizacji
osadu (szt. 2) – wykonane zostaną na bazie istniejących otwartych basenów
fermentacyjnych. 3) Remont poniższych obiektów: - punkt zlewny ścieków
dowożonych taborem asenizacyjnym; - pompownia główna ścieków (1°), osadniki wstępne – pierwszy zespół osadników Imhoffa; - komory denitryfikacji
(szt. 2), - komory nitryfikacji (szt. 2) – przebudowa kosmetyczna istniejących
komór nitryfikacji; - osadniki wtórne radialne (szt. 2), - punkty dozowania
koagulantu PIX / PAX, - złoże biologiczne – czynne (szt. 1) wraz z osadnikiem o
przepływie pionowym (funkcja awaryjna), - pompownia ścieków (2°) przy złożach

biologicznych (funkcja awaryjna), - budynek stacji mechanicznego odwadniania
osadów, - wiata składu osadu odwodnionego. 4) Rozbiórkę (likwidację)
następujących obiektów: - istniejące piaskowniki wraz z kratami, - istniejące,
nieczynne złoże biologiczne (szt. 1), - istniejący, nieczynny budynek z
oddzielaczem części pływających z osadników Imhoffa, - istniejący, nieczynny
budynek transformatora. 5) Ograniczenie emisji zapachowej na obiektach
najbardziej uciążliwych następującymi rozwiązaniami: - punkt zlewny ścieków
dowożonych taborem asenizacyjnym – rozwiązanie kosmetyczne stanowiska
podjazdu taboru asenizacyjnego, które zmniejszy uciążliwość zapachową, budynek stacji krat, separacji skratek i piasku – dezodoryzacja powietrza
wentylowanego na biofiltrach; zabudowa piaskowników przykryciem, pompownia główna ścieków (1°) – uciążliwość zapachowa zmniejszy się poprzez
charakter bezskratkowy pompowni, wprowadzenie procesów świeżowodnych w
oczyszczalni i przykrycie części otwartej zbiornika czerpalnego płytą żelbetową, osadniki wstępne Imhoffa – zabudowa przykryciem, - zbiornik retencyjny –
przykrycie zbiornika płytą żelbetową, - komory defosfatacji biologicznej –
przykrycie zbiorników płytami żelbetowymi, - komory tlenowej stabilizacji osadu
– uciążliwość zapachowa osadu znacznie zmniejszy się poprzez wprowadzenie
pełnej stabilizacji tlenowej osadu, - budynek stacji mechanicznego odwadniania
osadów – uciążliwość zapachowa osadu zmniejszy się poprzez pełną stabilizację
tlenową osadu i higienizację osadu wapnem, - magazyn osadu odwodnionego –
uciążliwość zapachowa osadu zmniejszy się poprzez pełną stabilizację tlenową
osadu i higienizację osadu wapnem. 6) Wykonawca w terminie 90 dni od dnia
podpisania umowy zobowiązany jest do opracowania „Projektu Wykonawczego
systemu sterowania pracą oczyszczalni: uwzględniając proponowany dobór
urządzeń spełniających kryteria Zamawiającego zawarte w dokumentacji
projektowej. Projekt musi posiadać automatyczną regulację procesów: • redukcji
substancji węglowodorowych mierzonych wskaźnikami BZT5 i ChZT, •
nitryfikacji i denitryfikacji biologicznej, • defosfatacji biologicznej i chemicznej
korekty stężenia fosforu, a także automatyczną regulację parametrów
technologicznych tj.: • stężenia tlenu w komorach nitryfikacji, • utrzymania
warunków beztlenowych w komorze defosfatacji, • utrzymania warunków

anoksycznych w komorze denitryfikacji, • utrzymanie wymaganego stopnia
recyrkulacji zewnętrznej osadu z osadnika wtórnego • utrzymanie wymaganego
stopnia recyrkulacji azotanów z komory nitryfikacji do komory denitryfikacji.
Projekt musi również zawierać proponowane algorytmy sterowania umożliwiające
realizację powyższych wymagań. Przyjęcie projektu wykonawczego wymaga
akceptacji Zamawiającego. Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku osiągnięcia wskazanych w projekcie wykonawczych
parametrów i rezultatów. 7) Wykonawca powinien dysponować autorskimi
prawami majątkowymi lub licencjami do oprogramowania standardowego
(systemy operacyjne, bazy danych, system wizualizacji, oprogramowanie
narzędziowe do konfiguracji systemu SCADA itd.). Wykonawca zapewni
przeniesienie praw do oprogramowania standardowego wraz z jego dokumentacją
(autorskie prawa majątkowe lub licencje) na Zamawiającego. Oprogramowanie
powinno być w najnowszych wersjach . Wraz z urządzeniami należy dostarczyć
oprogramowanie i licencje na systemy operacyjne wszystkich komputerów, bazy
danych serwerów, run-time dla stacji operatorskich. Wykonawca wykona pełne
kopie zapasowe –płyty CD (system operacyjny, dodatkowe oprogramowanie,
sterowniki, ustawienia, zebrane dane podczas prób) wszystkich systemów
komputerowych (stacji operatorskich, serwerów) po wykonaniu wszystkich prób,
wprowadzeniu niezbędnych poprawek i sprawdzeniu systemu. 8) Montaż urządzeń
wykona wykonawca lub ekipy montażowe dostawców urządzeń w sposób nie
naruszający zobowiązań gwarancyjnych dostawców urządzeń. Wykonawca
potwierdzi próbami montażowymi na biegu luzem urządzenia i przekaże
urządzenia wraz z protokołami z prób montażowych Inżynierowi Kontraktu.
Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny wykona kompletny rozruch obiektów i
urządzeń wraz z próbą eksploatacyjną Wykonawca zobowiązany jest zlecić firmie
rozruchowej posiadającej doświadczenie w minimum trzech rozruchach
zakończonych sukcesem w wykonywaniu rozruchów urządzeń i obiektów
oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 4000 m3/d działających w
technologii osadu czynnego, wraz z przeróbką osadów. Rozruch oczyszczalni
wykona firma zaakceptowana przez Zamawiającego, po analizie przedstawionych
dokumentów potwierdzających doświadczenie. 9) Wykonawca zobowiązany jest

do demontażu urządzeń wskazanych przez Zamawiającego, urządzenia nadające się
do dalszego wykorzystania należy złożyć w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego. Złom uznany za nieużytkowy należy składować w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. 10) Wykonawca po zakończeniu inwestycji
zobowiązany jest do zamontowania tablicy pamiątkowej, której treść będzie zgodna
z wymogami promocji projektów w ramach działania 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.
II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111240-2
45111200-0
45111230-9
45262300-4
45262310-7
45262500-6
45223100-7
45331000-6
45324000-4
45442100-8
45431000-7
45310000-3
45231300-8
45252200-0
45262330-3
45261211-6
45260000-7
45421132-8
45421131-1
45110000-1
45233220-7
45233222-1
45233222-1
45111291-4
45111200-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego, o wartości do 10 % wartości zamówienia
podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych
podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. W
przypadku zastosowania przedmiotowego przepisu Wykonawca zobowiązany
będzie do prowadzenia księgi obmiarów.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-03-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań
wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w
pkt. 9.3. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) Informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż
5 000 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. b)
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest na
kwotę nie mniejszą niż 20 000 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego
warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, 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, 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; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że w tym okresie wykonał: dwie roboty budowlane związane z budową
lub rozbudową lub przebudową oczyszczalni ścieków dla minimum 20 000,00
RLM, wartość każdej z wykonanych robót wynosiła minimum 14 000 000,00
brutto Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty
te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
dla n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i posiada doświadczenie
zawodowe, jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy, robót
budowlanych na min. jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie związanej z
budową, rozbudową lub przebudową oczyszczalni ścieków o przepustowości co
najmniej Qmaxd 4 000,00 m³/d, • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia
budowlane do kierowania budowami w specjalności drogowej, • Kierownikiem
robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, • Kierownikiem robót posiadającym
uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do
wykazu w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie

Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i
przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te
osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to
odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
2016.65 r.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest
wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych
funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu
zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.
24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne
podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 2. zaświadczenia
właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 3. zaświadczenia
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 4. oświadczenie o niezaleganiu z
opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) –
załącznik 2 do SIWZ. 5. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów
składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych
podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami
potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2.
Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z
opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ 3. Informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem

9.4.3 SIWZ. 4 Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z
postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono
SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5
ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100)
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się
złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie
będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena brutto
70,00
Prasa filtracyjna taśmowa (serwis i jakość)
15,00
Krata mechaniczna (dotyczy łącznie dwóch krat - serwis 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania,
którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo
wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli
dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2017-12-21, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego
terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

