
13/02/2020  S31  Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

• I.
• II.
• III.
• IV.
• VI.

Polska-Tuchola: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

2020/S 031-071528

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 561-10-00-463
Adres pocztowy: ul. Świecka 68
Miejscowość: Tuchola
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 89-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Gramowski
E-mail: pk@pk.tuchola.pl
Tel.: +48 523365730
Faks: +48 523365752
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pk.tuchola.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać
bezpłatnie pod adresem: www.pk.tuchola.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
następujący adres:
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000154821
Adres pocztowy: ul. Świecka 68
Miejscowość: Tuchola
Kod pocztowy: 89-500
Państwo: Polska
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Osoba do kontaktów: Piotr Gramowski
E-mail: piotr@pk.tuchola.pl
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pk.tuchola.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: przedsiębiorstwo komunalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi
Numer referencyjny: PK.Tuchola.ZP.271.3UE.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45252127
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na dwa zadania:
Zadanie pierwsze: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi – zakres robót
technologicznych (bez robót, które są wyszczególnione w PFU Tom II str. 71–80.
Zadanie drugie: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi – zakres robót
ogólnobudowlanych i termomodernizacyjnych,
Uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlano-
montażowych (zadanie pierwsze) wraz z dostawą urządzeń technologii i innych dla
inwestycji pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi”.
Zamówienie obejmuje budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków o przewidywanej
wielkości 35 000 RLM.
Inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tucholi, przy ul.
Świeckiej 96a.
Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest PFU wraz z załącznikami.
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
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscowość Tuchola, POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:
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Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest PFU wraz z załącznikami który jest
materiałem wyjściowym dla wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania
zadań wchodzących w skład zamówienia, z uwzględnieniem informacji zawartych w
załączniku nr 1c do SIWZ. Przed rozpoczęciem prac projektowych wykonawca wykona na
własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego
wykonania projektu budowlanego i projektów wykonawczych.
Inwentaryzację istniejących obiektów w zakresie niezbędnym do wykonania projektu
budowlanego i projektów wykonawczych. Będąca w posiadaniu Zamawiającego
dokumentacja archiwalna istniejących obiektów oczyszczalni stanowi wyłącznie materiał
poglądowy i nie musi odzwierciedlać stanu faktycznego obiektów istniejących. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbędne wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne, dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
oczyszczalni do eksploatacji.
Parametry zmodernizowanej oczyszczalni ścieków:
Wielkość oczyszczalni wyrażona w RLM wynosi: 35 000 RLM
Dobowa ilość ścieków:
— średnia: 3659 m3/d,
— maksymalna: 6 000 m3/d,
— maksymalny przepływ godzinowy: 600 m3/h.
W ramach inwestycji powinny zostać wykonane następujące roboty budowlane w zakresie
zgodnym z PFU, opracowanymi projektem budowlanym i projektami wykonawczymi
obejmujące m.in.:
1) prace przygotowawcze i pomocnicze:
a) zagospodarowanie placu budowy, w tym:
— zaplecze budowy,
— doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
— ogrodzenia tymczasowe,
— drogi dojazdowe do obiektów,
— urządzenia ppoż. i BHP;
b) pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej
oraz obsługa geotechniczna;
2) roboty budowlane i wykończeniowe, w tym:
a) roboty ziemne, betonowe i żelbetowe;
b) roboty budowlane wraz z ich kompletnym wykończeniem w zakresie opisanym w PFU;
3) wykonanie obiektów technologicznych wraz z zainstalowanymi maszynami i urządzeniami
oraz prace montażowo-instalacyjne pozwalające na osiągnięcie całkowitego założonego
efektu robót;
4) wykonanie sieci, w tym:
a) sieci kanalizacyjne sanitarne;
b) sieć kanalizacyjna deszczowa;
c) sieć wodociągowa;
d) sieci technologiczne;
e) sieci cieplna;
f) sieci gazowe;
5) wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA:



a) instalacja zasilania urządzeń technologicznych oczyszczalni;
b) instalacja odgromowa;
c) instalacje wewnętrzne dla potrzeb własnych oczyszczalni;
d) instalacje oświetlenia;
e) instalacja systemu TV przemysłowej;
f) instalacje systemu sterowania i wizualizacji;
g) AKPiA poszczególnych węzłów;
h) nadrzędnego systemu AKPiA;
i) systemu elektroenergetycznego.
1.6. Obiekty do modernizacji i wybudowania.
1) Obiekty nowe:
a) P1 – reaktor biologiczny;
b) P2 – pompy wody technologicznej;
c) P3 – komora fermentacyjna WKF;
d) P3a – zbiornik biogazu;
e) P4A – budynek separatora piasku;
f) P5 – instalacja poprawy opadalności osadu;
g) P6 – budynek operacyjny WKF;
h) P7 – zbiornik osadu przefermentowanego;
i) P8 – odsiarczalniki biogazu;
j) P10 – pochodnia biogazu;
k) P12 – instalacja pompy ciepła;
l) P13,14,15 – biofiltry;
m) P27A – zlewnia ścieków dowożonych;
n) P27B – zlewnia osadów i tłuszczów dowożonych;
o) SWD – separator wód opadowych.
2) Obiekty modernizowane:
a) 1 – komora rozdzielcza przed budynkiem krat;
b) 2 – budynek krat;
c) 3 – komora rozdzielcza;
d) 4 – piaskownik napowietrzany;
e) 5 – przepompownia wielofunkcyjna;
f) 7 – osadnik wstępny- adaptacja na osadniko-reaktor;
g) 8 – komory zrzutowe osadu wstępnego;
h) 9 – komora rozdzielcza po oczyszczaniu mechanicznym;
i) 10 – komora rozdzielcza;
j) 11 – reaktor biologiczny;
k) 12 – komora rozdzielcza;
l) 13 – komora części stałych z osadnika wtórnego;
m) 14 – komora rozdzielcza przed osadnikiem wtórnym;
n) 15 – osadnik wtórny;
o) 17.1 i 17.2 – otwarte komory fermentacyjne;
p) 19 – budynek odwadniania;
q) 20 – komora wód odciekowych;
r) 21 – budynek dmuchaw;



t) 26a – koryto pomiarowe.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
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
Początek: 20/05/2020
Koniec: 31/03/2022
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.02.03.00-00-0046/17-00
II.2.14)Informacje dodatkowe

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:
Nie określa się.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zawarte są w załączniku nr 9 do SIWZ dostępnym na stronie
internetowej: www.pk.tuchola.pl.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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
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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: 20/03/2020
Czas lokalny: 11:00
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/03/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert w dniu
20.3.2020 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587849
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści
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ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie
internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej 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.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Wykonawcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587849
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/02/2020
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