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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409645-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wolbrom: Roboty budowlane
2019/S 167-409645

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

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

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
6372199107
ul. Wrzosowa 18
Wolbrom
32-340
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Bałazy
Tel.:  +48 326441254
E-mail: jrp@wodociagiwolbrom.pl 
Faks:  +48 326441254
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodociagiwolbrom.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.wodociagiwolbrom.pl/projekty-ue/przetargi-i-ogloszenia.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu
Numer referencyjny: JRP/PN/12/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:jrp@wodociagiwolbrom.pl
www.wodociagiwolbrom.pl
http://www.wodociagiwolbrom.pl/projekty-ue/przetargi-i-ogloszenia.html
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz dostaw
koniecznych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni
ścieków w Wolbromiu”.
Przewidywany zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności następujące obiekty oczyszczalni ścieków:
— Obiekty na sieci kanalizacyjnej,
— Obiekty części mechanicznej,
— Obiekty części biologicznej,
— Obiekty części osadowej,
— Obiekty sieciowe i uzbrojenia sieci,
— Obiekty zaplecza.
Opis rodzaju i ilości robót budowlanych został opisany w pkt 4 cz. I SIWZ (Instrukcja dla wykonawców).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymaganej technologii stanowi cz. III SIWZ - Opis przedmiotu
zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
I. Zakres robót.
Przewidywany zakres rzeczowy robót obejmuje następujące obiekty oczyszczalni ścieków:
Obiekty na sieci kanalizacyjnej:
1) komora przelewowa (KP) - obiekt istniejący, bez zmian, ale występują roboty tymczasowe;
Obiekty części mechanicznej:
2) pompownia ścieków surowych (PSS) – obiekt istniejący, modernizowany;
3) stacja zlewcza ścieków (SZS) – przebudowa istniejącego punktu zlewnego;
4) stacja mechanicznego oczyszczania (SMO) – obiekt nowy;
5) zbiornik uśredniający z pompownią (ZUP) – obiekt nowy;
Obiekty części biologicznej:
6) komora predenitryfikacji (KPD) – obiekt powstały poprzez adaptację istniejącego piaskownika pionowego;
7) reaktory biologiczne z osadnikami (RBO.1 RBO.2) – obiekty powstałe poprzez adaptację istniejących
Biooxybloków;
8) stacja dmuchaw (SD) – obiekt nowy;
9) stacja magazynowania koagulantu (SMK) – obiekt nowy;
10) pompownia części pływających (PCP) – obiekt nowy;
11) pompownia wody technologicznej (PWT) – obiekt nowy;
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Obiekty części osadowej:
12) zbiornik osadu nadmiernego (ZON) – obiekt istniejący, modernizowany (obecne komory stabilizacji osadu);
13) stacja zagęszczania osadu (SZO) – obiekt istniejący, modernizowany obecnie stacja odwadniania i
higienizacji osadu;
14) zbiornik stabilizacji tlenowej (ZST) – obiekt nowy;
15) stacja odwadniania osadu (SOO) – obiekt nowy;
16) pompownia odcieków z odwadniania (POO) – obiekt nowy;
Obiekty sieciowe i uzbrojenia sieci
17) komory elektrozasuw (KE) – obiekt nowy (2 szt.);
18) studnia czerpalna (SC) – obiekt nowy (1 szt.);
19) studnie kanalizacyjne (A1÷A3, B1÷B5, C1) – obiekty nowe (9 szt.);
Obiekty zaplecza:
20) budynek socjalno – warsztatowy (BSW) – obiekt nowy;
21) budynek energetyczny (BE) – obiekt istniejący, modernizowany w zakresie zmian wyposażenia obiektu;
22) drogi;
23) ogrodzenie + zieleń;
Obiekty likwidowane lub nieczynne:
24) budynek krat (BK) – obiekt istniejący, czynny, do likwidacji;
25) poletko ociekowe piasku (POP) – obiekt istniejący, nieczynny, do likwidacji;
26) stawy stabilizacyjne (SS) – obiekty istniejące, czynne, do wyłączenia z ruchu;
27) pompownia osadu (PO) – obiekt istniejący, czynny, do likwidacji;
28) laguny osadowe (LO) – obiekty istniejące, czynne, do wyłączenia z ruchu i częściowej likwidacji;
29) magazyn osadu (MO) – obiekt istniejący, czynny, do likwidacji;
Pozostałe
30) pozostałe – branża AKPiA;
31) pozostałe – branża elektryczna;
32) pozostałe – sieci technologiczne (rurociągi);
33) doposażenie obiektu oczyszczalni;
34) rozruch technologiczny.
II. Opis technologii:
Modernizacja oczyszczalni postrzeganej jako całość będzie miała wymiar zarówno ilościowy jak i jakościowy.
Wymiar ilościowy odnosi się do znacznego powiększenia faktycznej przepustowości oczyszczalni. Wzrośnie
zarówno przepustowość w sensie ładunku zanieczyszczeń możliwego do przyjęcia przez oczyszczalnię (o ok.

25 %, z RLM=14 300 do RLM=18 000) jak i przepustowość hydrauliczna (o ok 25 %, z 606 m3/h do 720 m3/h).
Wymiar jakościowy odnosi się przede wszystkim do podniesienia nominalnej zdolności oczyszczalni do

usuwania azotu z poziomu poniżej 30 gN/m3 do projektowanego poziomu poniżej 15 gN/m3, a także do
usuwania innych rodzajów zanieczyszczeń.
Modernizacja będzie miała także wymiar jakościowy w rozumieniu zastosowania nowych procesów
technologicznych (np. mechaniczne zagęszczanie osadu) jak i na poziomie rozwiązań poszczególnych
obiektów i systemów (zastosowanie nowocześniejszych urządzeń i materiałów, bardziej zaawansowany system
automatyki itp. aspekty).
Opis rodzaju i ilości robót budowlanych został opisany w pkt 4 cz. I SIWZ (Instrukcja dla wykonawców).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymaganej technologii stanowi cz. III SIWZ - Opis przedmiotu
zamówienia.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.03.00-00-0087/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy Pzp, do wartości
20 % zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. Pełna
i szczegółowa informacja o przewidywanych zamówieniach na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy Pzp jest
dostępna w pkt 6 cz. I SIWZ (IDW).

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.2) cz. I SIWZ, a dotyczący zdolności ekonomicznej lub finansowej
zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 1 500 000,00 PLN.
Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego
przez Wykonawcę:
— oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
— informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
— zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (zdolności finansowej) niezbędnych do wykonania
zamówienia (o ile dotyczy).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.3) cz. I SIWZ (IDW), a dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
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Co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót budowlanych obejmujących budowę/
rozbudowę/ przebudowę/ modernizację oczyszczalni ścieków

O przepustowości średniej dobowej nie mniejszej niż 3.500 m3/dobę.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego
przez Wykonawcę:
— oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
— wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania
ofert,
— dowodów dotyczących robót ujawnionych w wykazie, określających czy roboty te zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone,
— zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia), niezbędnych do
wykonania zamówienia (o ile dotyczy).
2) Warunek, o którym mowa w pkt 9.1.3) cz. I SIWZ (IDW), a dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.;
1)) Specjalista Kluczowy nr I – Kierownik budowy – 1 osoba:
– Kwalifikacje i umiejętności: do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
– Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robót; w tym pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w ramach
posiadanej specjalności dla co najmniej jednej inwestycji (roboty budowlanej) obejmującej budowę/ rozbudowę/
przebudowę/ modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej dobowej nie mniejszej niż 3.500

m3/dobę.
2)) Specjalista Kluczowy nr II – Kierownik robót konstrukcyjnych – 1 osoba:
– Kwalifikacje i umiejętności: do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
W specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
– Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robót;
3)) Specjalista Kluczowy nr III – Kierownik robót elektroenergetycznych – 1 osoba:
– Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
W budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń;
– Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robót;
4)) Specjalista Kluczowy nr IV – Technolog w zakresie oczyszczania ścieków (1 osoba):
– Kwalifikacje i umiejętności: wykształcenie wyższe techniczne;
– Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy związanej z projektowaniem/
nadzorowaniem robót /wykonawstwem robót obejmujących urządzenia oczyszczania ścieków w tym
doświadczenie związane z nadzorowaniem robót /wykonawstwem robót dla budowy/rozbudowy/przebudowy/

modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej dobowej min. 3.500 m3/dobę.
Pełny opis kryteriów kwalifikacji w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej 9.2–9.9. cz. I SIWZ
(IDW).

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
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Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia
wskazane w art. 24 ust 1 pkt 12)–23) ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz podstawy
wykluczenia wskazane w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia ustalone przez
Zamawiającego) z uwzględnieniem postanowienia art. 133 ust. 4 ustawy Pzp.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu został opisany w pkt 10 cz. I SIWZ (IDW).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście
tysięcy złotych).
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 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).
Pełny opis wymagań dotyczących wadium znajduje się w pkt 12 cz. I SIWZ (IDW).

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie,
dokonywane będą w złotych polskich [PLN].
Ponadto szczegółowe warunki harmonogramu rzeczowo-finansowego zostały opisane w §7 Wzoru Umowy
stanowiącego cz. II SIWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Grupa Wykonawców ustanawia 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 Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, zobowiązani są zawrzeć
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć ją Zamawiającemu.
Szczegółowe wymagania dotyczące umowy grupy wykonawców zostały opisane w pkt 11. cz. I SIWZ (IDW).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy zamówienia publicznego, który stanowi cz. II
SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/10/2019
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/11/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/10/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. (WZWKGKiM
Sp. z o.o.) Wolbrom, ul. Wrzosowa 18, w sali nr 8 (piętro 1), POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
mniPortalu.
Szczegółowy opis procedury otwarcia znajduje się w pkt 22 cz. I SIWZ (IDW).

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed
wyznaczonym terminem podpisania Umowy.
Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały opisane w pkt 13 cz.
I SIWZ (IDW).

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-767
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-767
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/08/2019
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