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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97601-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Jelenia Góra: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

2011/S 60-097601

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Roboty budowlane

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Plac Piastowski 12
Kontaktowy: Jednostka Realizująca Projekt, Plac Piastowski 12, II piętro (pokój nr 21), 58-560 Jelenia Góra
Do wiadomości: Marina Kaźmierkiewicz-Tabaka, Miłosz Służewski
58-560 Jelenia Góra
POLSKA
Tel.  +48 757552091
E-mail: m.kazmierkiewicz@wodnik.net.pl, m.sluzewski@wodnik.net.pl
Faks  +48 757552091
Adresy internetowe
Ogólny adres organu organizującego przetarg www.wodnik.net.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów)
można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
Sektor wodny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający

Kontrakt JG-PR-2011-1 „Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – etap II”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Jelenia Góra, Województwo Dolnośląskie.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

II.1.5.1) Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97601-2011:TEXT:PL:HTML
www.wodnik.net.pl
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Kontrakt JG-PR-2011-1 „Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – etap
II”, który jest jednym z zadań Projektu nr POIS.01.01.00-00-198/09 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej aglomeracji Jelenia Góra” dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach działania 1.1
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
Kontrakt realizowany będzie według warunków kontraktowych FIDIC - Warunki Kontraktowe dla urządzeń
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę –
4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR. – tzw. „Żółty FIDIC”.
II.1.5.2) Zakres rzeczowy kontraktu obejmuje: zaprojektowanie, wybudowanie lub modernizację oraz
uruchomienie obiektów oczyszczalni ścieków, które zapewnią wraz z obiektami istniejącymi oczyszczanie
ścieków z aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców RLM=114 700 M do jakości nie gorszej niż
określona w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.7.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wody lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.) oraz Dyrektywy Rady z dnia 21.5.1991 r. nr 91/271/EWG.
Roboty prowadzone będą na czynnej oczyszczalni i Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnić przez cały
okres robót dotrzymanie w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika parametrów zgodnych z
przepisami.
Do oczyszczalni dopływają ścieki systemem kolektorów grawitacyjnych częściowo z obszarów posiadających
kanalizację sanitarną, rozdzielczą a częściowo z terenów z kanalizacją ogólnospławną. W najbliższych latach
planowana jest częściowa przebudowa systemu kanalizacji z rozdziałem ścieków sanitarnych i deszczowych
oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej na tych obszarach Jeleniej Góry, które są pozbawione zbiorczego
systemu kanalizacyjnego. Niezależnie jednak od zakresu planowanej przebudowy kanalizacji miejskiej należy
w ogólnym bilansie ścieków dopływających do oczyszczalni uwzględnić spływy opadowych kanalizacją
ogólnospławną.
Obecna ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni.
Pogoda bezdeszczowa:
Q śrd = 19 000,0 – 22 700,0 m3/d.
Q śrh = 790,0 – 950,0 m3/h.
Q maxh = 1200,0 m3/h.
Pogoda deszczowa:
Q maxh = 1950,0 m3/h.
Docelowa, szacunkowa ilość ścieków dopływających do oczyszczalni po zakończeniu realizacji Projektu
nr POIS.01.01.00-00-198/09 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”
określona została następująco:
Pogoda bezdeszczowa:
Q śrd = 25 000,0 m3/d.
Q maxd = 32 000,0 m3/d.
Q maxh = 1 625,0 m3/h.
Pogoda deszczowa:
Q maxh = 2 115,0 m3/h.
Q maxd = 51 000,0 m3/d.
Jakość ścieków surowych dopływających do oczyszczalni: określono w oparciu o prowadzone systematyczne
analizy.
ChZT = = 203 - 676 gO2/m3.
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BZT5 = 150 - 430 gO2/m3.
Zawiesiny ogólne = 155- 400 g/m3.
Azot ogólny (NTK) = 22,8 - 45,8 gN/m3.
Fosfor ogólny = 1,87- 6,84 gP/m3.
Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze Umowę w sprawie realizacji niniejszego zamówienia, przekazane
zostaną dane ilościowe i jakościowe z pomiarów prowadzonych w latach 2007-2010 na oczyszczalni, w celu
ostatecznej weryfikacji danych do projektowania.
Oczyszczalnia pracuje obecnie w oparciu o technologię osadu czynnego w procesie MUCT, tj. zmodyfikowanym
procesie UCT, z nitryfikacją, denitryfikacją i biologicznym, nadmiarowym usuwaniem fosforu. Zamawiający nie
planuje zmiany tej technologii.
Planowany zakres kontraktu obejmuje, lecz nie ogranicza się do następujących prac projektowych i robót
wykonywanych na podstawie tych prac projektowych:
1) Opracowania projektowe i inne, w tym m.in.:
— obliczenia technologiczne obiektów,
— projekt lub projekty budowlane oraz inne niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia/pozwoleń na
budowę,
— projekty wykonawcze,
— projekt rozruchu technologicznego,
— materiały i dokumenty niezbędne do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji.
2) Modernizację lub przebudowę istniejących obiektów, w tym m.in.:
— modernizację budynku kraty wtórnej i separatora piasku z wymianą urządzeń i instalacji,
— przebudowę rurociągu z piaskowników do komory rozdziału, rozbudowę instalacji w pompowni osadu
recyrkulowanego z dostawą i montażem dodatkowych pomp,
— dobudowę komory rewizyjnej do studni czerpnej pompowni ścieków surowych,
— przebudowę linii 110 kV kolidującej z planowanymi osadnikami wtórnymi.
3) Budowę nowych obiektów, w tym m.in.:
— budowę rurociągu tłocznego Dn 800 mm od pompowni ścieków surowych do budynku kraty wtórnej i
separatora piasku,
— budowę bliźniaczego reaktora biologicznego z wyposażeniem technologicznym,
— budowę dwóch bliźniaczych osadników wtórnych z wyposażeniem technologicznym,
— budowę stacji wirówek z wyposażeniem technologicznym.
4) Rozbiórkę zbędnych obiektów i instalacji.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45252127, 45252000, 71320000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak

II.1.8) Podział na części
Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wartość lub zakres

szacunkowy koszt bez VAT
Zakresmiędzy 20 000 000,00 a 30 000 000,00 PLN
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II.2.2) Opcje
Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 28 (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. Każdy Wykonawca zobowiązany jest, na etapie składania ofert, zabezpieczyć swą ofertę wadium w
wysokości:
600 000 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) 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 9.11.2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007, nr 42, poz. 275, z 2008 r., nr 116,
poz.730 i 732 oraz nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r., nr 96, poz.620).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
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 Zamawiającego, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, lub,
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub,
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.
4. Postanowienia pkt.3 powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych w pkt. 2. lit. b) oraz lit. e).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
nr rachunku: 20 1090 2633 0000 0006 5601 1172 w banku BZ WBK S.A. z dopiskiem: Przetarg JG-
PR-2011-1,”MOŚ – etap II”,
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest
warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia
wadium przez Wykonawcę.
6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych formach należy
złożyć w oryginale wraz z ofertą.
7. 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.
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8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy z dnia 29.1.2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759).
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
III. 1.1.2 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny podanej w Formularzu Oferty.
3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed
podpisaniem umowy.
4. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w
kilku następujących formach:
a) 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 9.11.2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007, nr 42, poz. 275, z 2008 r., nr 116,
poz.730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r., nr 96, poz.620).
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego: nr rachunku: 20 1090 2633 0000 0006 5601 1172 w banku BZ WBK S.A. z dopiskiem: Umowa
JG-PR-2011-1 ”MOŚ – etap II”
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
8. 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 koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać wymagania
określone w SIWZ, a w szczególności:
a) zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego,
b) zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu projekt dokumentu (gwarancji, poręczenia) przed dniem
podpisania umowy. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania projektu dokumentu
(gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić jego zgodność z zapisami
SIWZ. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym
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Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od
otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie projektu dokumentu bez zastrzeżeń.
11. W udzielonej gwarancji, gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też żądać od niego przedłożenia jakichkolwiek
dodatkowych dokumentów, opinii itp. W przypadku przedłożenia gwarancji, z której treści nie wynika spełnienie
warunków określonych w pkt. 9, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia warunkujące wypłatę
roszczenia dla Zamawiającego, uzna on, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art.
94 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
13. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy z dnia
29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
14. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wykonania:
a) 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni po wystawieniu Świadectwa Przejęcia dla ostatniego
odcinka robót,
b) 30 % kwoty zabezpieczenia wykonania nie później niż w 15. dniu od daty zakończenia okresu dochodzenia
uprawnień z tytułu rękojmi za wady, przewidzianego w Kodeksie cywilnym, zgodnie z art. 151 ustawy z dnia
29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących
a) Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE z Funduszu Spójności;
b) Płatności dokonywane będą wg zasad opisanych we wzorze Umowy, będącym częścią SIWZ;
c) Płatności dokonywane będą w PLN;
d) Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności wyznaczana będzie na podstawie następującego
algorytmu:
Min. kwota PŚP [PLN] = (1,2 x Kwota Kontraktowa na roboty bez podatku VAT) / czas trwania kontraktu na
roboty w miesiącach;
e) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
b) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. a)
powyżej.
c) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. a) powyżej, została wybrana, Zamawiający będzie żądał
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
e) Od momentu złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia
Tak
III.1.4.1. Dokonanie zmian w zawartej Umowie, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo
zamówień publicznych, możliwe będzie w przypadku:
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a) gdy wystąpi obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone
z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 3571 Kodeksu
cywilnego;
b) gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
c) znaczącego wzrostu cen czynników niezależnych od Wykonawcy, w tym zmian stawek podatkowych VAT i
akcyzy;
d) nadzwyczajnej zmiany cen materiałów budowlanych przewidzianych do zastosowania w ramach kontraktu;
e) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy dopuszczone w Warunkach Kontraktowych FIDIC;
f) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy ze względu na zmiany terminów w Projekcie;
g) zmian dokonanych na podstawie przepisów Prawa budowlanego:
— jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub
usprawnieniem procesu budowy, zgodnie z art. 23, pkt. 1 ustawy Prawo budowlane,
— jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie budowlanym, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inżyniera, w tym rozwiązania kolizji, zgodnie
z art. 20, ust. 1, pkt. 4, lit b) ustawy Prawo budowlane,
—zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane
zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane.
h) zmian danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
i) zmiany osób po stronie Wykonawcy bądź Zamawiającego wskazanych w Umowie bądź załącznikach;
j) zmiany rachunku bankowego wskazanego w Umowie;
k) zmiany, w trakcie realizacji zamówienia, podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się
wykazując spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, na zasadach określonych w art. 26,
ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w
zakresie nie mniejszym niż podmiot wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne,
l) zastąpienia materiałów i urządzeń przewidzianych dokumentacją projektową nowymi materiałami lub
urządzeniami, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek
nowych materiałów i urządzeń, o lepszych parametrach. W takich przypadkach rozliczenie za te materiały lub
urządzenia odbywać się będzie na podstawie wyceny zamiennej dokonanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej
przez Inżyniera w oparciu o stawki i ceny z dnia złożenia ofert;
m) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia
podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, stanowisk
archeologicznych, niewybuchów powojennych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu
zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
n) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, jeśli wywołują potrzebę
jej zmiany, w tym konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technologicznych lub materiałowych;
o) wystąpienia siły wyższej zgodnie z definicją Warunków Kontraktowych FIDIC;
p) zmiany dokonanej zgodnie z zasadami określonymi w klauzuli 13 Warunków Kontraktowych FIDIC, jeśli
wywołują potrzebę zmiany Umowy;
r) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: III.2.1.1 O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z art. 22, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo
zamówień publicznych,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24, ust.1 ustawy z dnia
29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych,
c) złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu (wzór formularza Wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, www.bip.wodnik.net.pl, zakładka przetargi - pod pozycją pn.
„Przetarg JG-PR-2011-1 Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – etap II”
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wniosek, o którym mowa w
ppkt. c) powyżej, składają wspólnie. Wniosek ten musi być podpisany przez Pełnomocnika lub przez osoby
reprezentujące wszystkich Wykonawców.
III.2.1.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust.1 ustawy z dnia 29.1.2004
roku Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z Wnioskiem o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo
zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24,
ust.1, pkt. 2 ww. ustawy.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument, o którym mowa, musi
złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia
29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (wzór formularza Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału,
www.bip.wodnik.net.pl, zakładka przetargi - pod pozycją pn. „Przetarg JG-PR-2011-1 Projektowanie, rozbudowa
i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – etap II”).
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa,
może być złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną (w sytuacji, jeśli
każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo może być złożone wspólnie, lecz w takim wypadku
oświadczenie musi być złożone i podpisane przez Pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich
Wykonawców.
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24, ust.1 ustawy z dnia 29.1.2004
roku Prawo zamówień publicznych (wzór formularza Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
www.bip.wodnik.net.pl, zakładka przetargi - pod pozycją pn. „Przetarg JG-PR-2011-1 Projektowanie, rozbudowa
i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – etap II”).
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument, o którym mowa, musi
złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
4) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

www.bip.wodnik.net.pl
www.bip.wodnik.net.pl
www.bip.wodnik.net.pl
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Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument, o którym mowa, musi
złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z
dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument, o którym mowa, musi
złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z
dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument, o którym mowa, musi
złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
III.2.1.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1.2.1, III.2.1.2.4, III.2.1.2.6 powyżej 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;
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;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt III.2.1.2.5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych;
3) dokumenty, o których mowa w ppkt III.2.1.3.1.a) i c) oraz III.2.1.3.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4) dokument, o którym mowa w ppkt III.2.1.3.1.b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1.3.1. i III.2.1.3.2. powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.2.1.4 Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie (III.2.1), składane są w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.2.1.5 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
III.2.1.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
III.2.1.7 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22, ust.1 ustawy z dnia
29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26, ust. 2b ww. ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający
żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt
III.2.1.2, ppkt 1) oraz ppkt 3) do 6) lub pkt III.2.1.3 powyżej.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
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III.2.2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji
ekonomicznej i finansowej, to jest:
1) Dla każdego roku obrotowego w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykażą przychód z działalności w wysokości co najmniej 10 000 000
PLN (słownie: dziesięć milionów PLN);
2) Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 000 000 PLN (słownie: cztery
miliony PLN);
3) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia;
Uwaga: W przypadku składania wniosku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
powyższe warunki muszą oni spełnić łącznie.
III.2.2.2 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej
i finansowej, Wykonawca do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dołączy następujące
dokumenty:
1) Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie
z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w
przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów
określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
Uwaga: Jeżeli sprawozdanie finansowe Wykonawcy albo jego części nie podlega badaniu przez biegłego
rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowości, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o
braku obowiązku przeprowadzania badania bilansu przez biegłego rewidenta.
2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
3) Pisemne zobowiązania innych podmiotów w zakresie oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów i środków
finansowych, jeżeli w Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22, ust.
1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych, Wykonawca wskazał, że będzie polegał na
zdolnościach finansowych innych podmiotów.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22, ust.1, pkt.4 ustawy z dnia
29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26, ust. 2b ww. ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia informacji,
o której mowa w pkt. III.2.2.2.2) powyżej, dotyczącej tych podmiotów.
Uwaga: W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, odpowiednie, wyżej
wymienione dokumenty, składa ten Wykonawca, który spełnia dany warunek.
4) Aktualną, opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie polisy w całości lub części, gdy
opłacana jest w ratach, na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Uwaga: W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymienione
dokumenty składa każdy z Wykonawców działających wspólnie, z zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z
Wykonawców spełnia warunek określony w punkcie III.2.2.1 ppkt 3.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów
według formuły: „spełnia - nie spełnia”.
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Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający zastosuje średni
kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowany w dniu przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów III.2.3.1 O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest:
1) Wykonali (zakończyli) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
— co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/ przebudowie/ rozbudowie oczyszczalni ścieków
komunalnych o wartości robót budowlanych minimum 30 mln PLN (netto).
2) dysponują następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
a) Przedstawiciel Wykonawcy posiadający:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— minimum 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w
zarządzaniu Kontraktem prowadzonym zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC lub równoważnymi
warunkami kontraktowymi (tj. ogólnych i szczególnych warunków kontraktowych wg prawa lokalnego
poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym) jako Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Kontraktu, Kierownik Projektu, Inżynier Rezydent
budowy/przebudowy/rozbudowy co najmniej 1 oczyszczalni ścieków o przepustowości (dopływ średni dobowy)
co najmniej 15 000 m3/d lub innej roboty budowlanej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o wartości
minimum 10 mln PLN (netto).
Uwaga: funkcji Przedstawiciela Wykonawcy nie można łączyć z funkcją Kierownika Budowy.
b) Kierownik Budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadający:
— wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
— minimum 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 5 lat w wykonawstwie robót budowlanych,
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
— aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz
posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
— doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych polegających na kierowaniu lub
nadzorowaniu budowy / przebudowy/rozbudowy co najmniej 1 oczyszczalni ścieków o przepustowości (dopływ
średni dobowy) co najmniej 15 000 m3/d lub innych obiektów przemysłowych obejmujących zbiorniki żelbetowe
o kubaturze ponad 2 000 m3.
c) Kierownik robót budowlanych w specjalności sanitarnej posiadający:
— wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
— minimum 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 5 lat w wykonawstwie robót instalacyjnych,
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu
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i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im
odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
— aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz
posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
— doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych polegających na kierowaniu lub
nadzorowaniu robót sanitarnych lub z zakresu technologii w ramach budowy/ przebudowy/rozbudowy co
najmniej 1 oczyszczalni ścieków o przepustowości (dopływ średni dobowy) co najmniej 15 000 m3/d.
d) Kierownik robót budowlanych w specjalności elektrycznej i AKPiA posiadający:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— minimum 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 5 lat w wykonawstwie robót elektrycznych,
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz
posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
— doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych polegających na kierowaniu lub
nadzorowaniu robót z zakresu AKPiA w ramach budowy / przebudowy/ rozbudowy co najmniej 1 oczyszczalni
ścieków o przepustowości (dopływ średni dobowy) co najmniej 15 000 m3/d.
Wymaga się aby kierownik robót elektrycznych i AKPiA posiadał ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające
do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru „D” w zakresie obsługi
konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowym. Grupa 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 7, 9 i 10. (patrz Dz. U. z 2003
r. nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami).
e) Kierownik robót elektroenergetycznych posiadający:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— minimum 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 5 lat w wykonawstwie robót elektrycznych,
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz
posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
— doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych polegających na kierowaniu lub
nadzorowaniu budowy / przebudowy/ rozbudowy co najmniej 1 linii minimum 110 kV.
Wymaga się aby kierownik robót elektroenergetycznych posiadał ważne świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru „D” w zakresie
obsługi konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowym. Grupa 1 pkt. 2, 3 i 10, przy czym punkt 3 –
bez ograniczenia napięcia (patrz Dz. U. z 2003 r nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami).
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Uwaga: funkcje kierownika robót budowlanych w specjalności elektrycznej i AKPiA oraz kierownika robót
elektroenergetycznych może pełnić ta sama osoba.
f) Projektant w specjalności sanitarnej posiadający
— wykształcenie wyższe techniczne,
— minimum 10 lat doświadczenia zawodowego,
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz
posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
— doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w zakresie opracowania projektu budowy /
przebudowy / rozbudowy co najmniej 2 oczyszczalni ścieków o przepustowości (dopływ średni dobowy) co
najmniej 15 000 m3/d.
g) Technolog oczyszczalni ścieków posiadający
— wykształcenie wyższe techniczne w zakresie inżynierii środowiska,
— minimum 10 lat doświadczenia zawodowego,
— doświadczenie w opracowaniu projektu technologicznego budowy / przebudowy / rozbudowy co najmniej 2
oczyszczalni ścieków o przepustowości (dopływ średni dobowy) co najmniej 15 000 m3/d.
h) Projektant w specjalności konstrukcyjno -budowlanej posiadający
— wykształcenie wyższe techniczne,
— minimum 10 lat doświadczenia zawodowego,
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz
posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
— doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych polegających na zaprojektowaniu budowy /
przebudowy / rozbudowy co najmniej 1 oczyszczalni ścieków o przepustowości (dopływ średni dobowy) co
najmniej 15 000 m3/d lub innych obiektów przemysłowych obejmujących zbiorniki żelbetowe o kubaturze ponad
2 000 m3.
i) Projektant w specjalności elektrycznej i AKPiA posiadający
— wykształcenie wyższe techniczne,
— minimum 5 lat doświadczenia zawodowego,
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo
budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
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— aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz
posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
— doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych polegających na zaprojektowaniu budowy /
przebudowy co najmniej 1 oczyszczalni ścieków o przepustowości (dopływ średni dobowy) co najmniej
15 000 m3/d, zakładów uzdatniania wody o przepustowości co najmniej 15 000 m3/d lub innych obiektów
przemysłowych posiadających automatyczny system nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub
produkcyjnego.
j) Projektant przebudowy linii 110 kV posiadający
— wykształcenie wyższe techniczne,
— minimum 10 lat doświadczenia zawodowego,
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo
budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz
posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
— doświadczenie w projektowaniu budowy / przebudowy/ rozbudowy co najmniej 1 linii minimum 110 kV.
Uwaga: funkcje projektanta w specjalności elektrycznej i AKPiA oraz projektanta przebudowy linii 110 kV może
pełnić ta sama osoba.
W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższy warunek muszą oni
spełniać łącznie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów
według formuły: „spełnia - nie spełnia”.
III.2.3.2 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia oraz
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Wykonawca do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dołączy następujące dokumenty:
1) Wykaz wykonanych (zakończonych) robót w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem
ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wzór formularza Wykazu
wykonanych robót, www.bip.wodnik.net.pl, zakładka przetargi - pod pozycją pn. „Przetarg JG-PR-2011-1
Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – etap II”.
Przedkładane dokumenty muszą zawierać, co najmniej:
a) wskazanie, że Wykonawca składający wniosek, realizował zamówienie, którego dokument dotyczy,
b) wskazanie zamawiającego, na rzecz którego realizowane było zamówienie,
c) wskazanie wartości, przedmiotu oraz zakresu zamówienia,
d) opinię stwierdzającą, że zamówienie zostało wykonane należycie,
e) podpis upoważnionego przedstawiciela zamawiającego, dla którego zostało wykonane dane zamówienie.
Za roboty zakończone Zamawiający uzna roboty budowlane wykonane przez Wykonawcę w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w
okresie od 18 kwietnia 2006 r. do 18 kwietnia 2011 r., potwierdzone protokołem odbioru końcowego lub

www.bip.wodnik.net.pl
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Świadectwem Przejęcia, na mocy klauzuli 10.1 Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych warunków
kontraktowych (tj. ogólnych i szczególnych warunków kontraktowych wg prawa lokalnego poszczególnych
państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).
W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony wykaz
składają Wykonawcy wspólnie.
2) Jeżeli w Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy
z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych Wykonawca wskazał, że będzie polegał na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów, Wykonawca przedkłada pisemne zobowiązania tych podmiotów w zakresie
przystąpienia do realizacji części niniejszego zamówienia oraz wykazuje ich doświadczenie w Wykazie
wykonanych (zakończonych) robót opisanym powyżej.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest również wykazać, że ww. podmioty spełniają warunki opisane
w III.2.1.1 ppkt a)-b) na dowód czego Wykonawca przedłoży dokumenty opisane w III.2.1.2 ppkt 1) oraz ppkt 3)
do 6) lub pkt III.2.1.3 dotyczące tych podmiotów.
3) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, i które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Na podstawie informacji zawartych w wykazie
Zamawiający musi mieć możliwość ocenienia spełniania warunków opisanych w punkcie III.2.3.1 ppkt 2)
(wzór formularza Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, www.bip.wodnik.net.pl,
zakładka przetargi - pod pozycją „Przetarg JG-PR-2011-1 Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków – etap II”).
W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony wykaz
składają Wykonawcy wspólnie.
4) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli
w wykazie, o którym mowa w ppkt 3) powyżej, Wykonawca wskazał osoby, którymi dysponują inne podmioty,
lub pisemne zobowiązania osób fizycznych o przystąpieniu do realizacji zamówienia w przypadku, jeśli osoby te
nie są pracownikami Wykonawcy.
5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wzór formularza Oświadczenia,
że osoby przewidziane do realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, www.bip.wodnik.net.pl,
zakładka przetargi - pod pozycją. „Przetarg JG-PR-2011-1 Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków – etap II”).
W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych informacji o
uprawnieniach budowlanych oraz wpisach na listę członków samorządu zawodowego we właściwej izbie
samorządu zawodowego.
Zamawiający dopuszcza uczestnictwo w niniejszym postępowaniu osób będących obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), w
przypadku posiadania przez te osoby dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do
wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznych wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji
zawodowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

www.bip.wodnik.net.pl
www.bip.wodnik.net.pl
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Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający zastosuje średni
kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowany w dniu przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Ograniczona

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający

JG-PR-2011-1

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.4.2011 - 13:00

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
IV.3.7) Warunki otwierania ofert
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
Projekt nr POIS.01.01.00-00-198/09 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Jelenia
Góra”, dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa
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w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu wraz z niezbędnymi formularzami (wykazy,
oświadczenia) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.wodnik.net.pl (zakładka przetargi -
pod pozycją
„Przetarg JG-PR-2011-1 Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – etap II”).
2. Zgodnie z art. 51 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje Wykonawcom specyfikację
istotnych warunków zamówienia wraz z zaproszeniem do składania ofert.
3. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające na podstawie art.134 ust.6 pkt.3 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. Ograniczenie liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert:
4.1 Przewidywana liczba Wykonawców zaproszonych do składania ofert: 5.
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w punkcie III.2), jest
większa niż określona w ogłoszeniu, to jest 5, Zamawiający dokona oceny punktowej otrzymanych wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na podstawie niżej podanych kryteriów i zaprosi do złożenia oferty
Wykonawców, których wnioski otrzymały najwyższą ilość punktów.
W przypadku wniosków, które otrzymały tę samą liczbę punktów i/lub zajmują pozycję od 1 do 5, wszystkie
zostaną zakwalifikowane i Wykonawcy, którzy je złożyli zostaną zaproszeni do składania ofert.
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona
w ogłoszeniu o zamówieniu, to jest 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców
spełniających te warunki.
4.2 Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Zamawiający, oceniając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przyzna dodatkowe punkty za
wykazane zakończone roboty, ponad wymagania minimalne określone w III.2.3.1 ppkt 1) powyżej.
WARUNEK – wiedza i doświadczenie.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, i spełnia minimalne wymagania
opisane w punkcie III.2.3.1 ppkt 1) – jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną spełniającą łącznie następujące warunki:
a) zakres roboty obejmował budowę/ przebudowę/ rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych,
b) wartość robót wynosiła minimum 30 mln PLN (netto).
Za spełnienie minimalnych wymagań Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów.
Za każdą następną wykazaną robotę ponad wymagania minimalne określone powyżej Wykonawcy przyznany
zostanie 1 punkt za 1 robotę budowlaną, przy czym każda następna wykazywana budowa/ przebudowa/
rozbudowa oczyszczalni ścieków nie musi spełniać warunku określonego w podpunkcie b) powyżej.
Przez jedną robotę budowlaną należy rozumieć budowę/ przebudowę/ rozbudowę oczyszczalni ścieków objętą
jedną umową o roboty budowlane z danym inwestorem. W przypadku, gdy w ramach jednej umowy na roboty
wykonana została budowa/ przebudowa/ rozbudowa np. dwóch oczyszczalni ścieków, każdy z tych zakresów
rzeczowych zostanie uznany za odrębną robotę budowlaną.
Dodatkowo Zamawiający przyzna 1 punkt za każdą wykazaną robotę budowlaną, gdy była zrealizowana wg
Warunków Kontraktowych FIDIC.
Ponadto Zamawiający przyzna 2 punkty za każdą wykazaną robotę budowlaną, gdy była zrealizowana wg
Warunków Kontraktowych FIDIC - Warunki Kontraktowe dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót
inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę –tzw. „Żółty FIDIC”.

www.bip.wodnik.net.pl
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4.3 Zamawiający dokona oceny punktowej wniosków, które zostały złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z postępowania, i które nie zostały odrzucone:
Ocena punktowa wniosku = Liczba przyznanych punktów dla Wykonawcy będzie równa SUMIE punktów
zdobytych za Warunek – wiedza i doświadczenie.
4.4 Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie
zamówienia.
4.5 Wykonawcy zaproszeni do składania ofert otrzymają wraz z zaproszeniem Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587801
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. 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. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587801
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587700

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
23.3.2011
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