Informacje o og łoszeniu
Termin sk ładania ofert
do dnia 26-06-2020
Drukuj

Numer og łoszenia
1249375
Edytuj

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej
1. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy do Systemu na subdomenie
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. https://pktuchola.ezamawiajacy.pl lub
https://oneplace.marketplanet.pl.
2. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
 dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
 dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny
plik z podpisem. W związku z tym wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem,
 podpis elektroniczny powinien posiadać algorytm skrótu z rodziny SHA-2 ( dopuszcza się SHA-1 ).
3. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf., excel.,
doc., zip.
4. Nie dopuszcza się przesyłania dokumentów w formacie XML.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji oryginał dokumentu wadium
powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego
wystawienia.
Złożenie oferty.
1. Wykonawca może złożyć ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w niniejszym ZOf za
pośrednictwem Platformy podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci
elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https:/pktuchola.ezamawiajacy.pl
4. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też oferty nie są widoczne do momentu
odszyfrowania ich przez Zamawiającego.
5. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj".
6. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://pktuchola.ezamawiajacy.pl w zakładce
„OFERTY" do dnia 26.06.2020r. do godziny 11:00.
7. Otwarcie ofert – w pierwszej kolejności nastąpi poprzez upublicznienie ofert wczytanych na Platformie
w dniu 26.06.2020 r. o godz. 11:15.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Ryszard Dąbrowski, Tadeusz Grzegorczyk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a w tym projektu budowlanego i
projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, wytycznych do opracowania
planu BIOZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ) w celu
wykonania robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków.
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 zadania należy zaprojektować nowe obiekty, modernizację obiektów istniejących oraz pełen
układ technologiczny oczyszczalni.
Wykonawca ma zaprojektować układ technologiczny, który będzie gwarantował uzyskanie parametrów
ścieków oczyszczonych wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także
przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych ( Dz.U. z dn. 15
07 2019 r.poz.1311 ), a także przeciwdziałanie odorowe.
Opis stanu istniejącego, informacje dotyczące wielkości i jakości ścieków oraz przewidywany zakres prac
projektowych zawiera załącznik nr 1a Opis przedmiotu zamówienia oraz dodatkowo Program
Funkcjonalno – Użytkowy będący załącznikiem Nr 9 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Zestawienie istniejących urządzeń zamontowanych w oczyszczalni ścieków zawiera załącznik Nr 1b.
Koncepcję zagospodarowania terenu przedstawiono w załączniku nr 11 – rysunek 1.0.
Koncepcję – schemat technologiczny przedstawiono w załączniku nr 12 – rysunek 2.0.
Informacje dodatkowe Zamawiającego :
 Zamawiający złożył wniosek o wydanie aktualnej decyzji środowiskowej oparty na osadzie wysoko
obciążonym jako I0 oczyszczania biologicznego oraz deamonifikacji w ciągu bocznym,
 Zamawiający posiada Operat wodno – prawny i pozwolenie wodno – prawne ważne do 30.11.2024r,
 Zamawiający posiada Dokumentację geotechniczną na potrzeby modernizacji i rozbudowy oczyszczalni
ścieków.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: tucholski Miejscowość: Tuchola

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej, przedmiarów robót,
kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia
1) Prace przedprojektowe, które będą obejmowały opracowanie koncepcji technologii wykonania robót
budowalnych i technologii oczyszczania, która będzie podlegała zaakceptowaniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiającego ( brak zatwierdzenia koncepcji nie będzie upoważniał wykonawcę do wykonywania
dalszych opracowań ) w 2 egzemplarzach wersji papierowej i na nośniku cyfrowym w formacie doc. i pdf (
koncepcja powinna zawierać w szczególności: opis technologii oczyszczalni ścieków, schemat
technologiczny, zestawienie tabelaryczne proponowanych urządzeń, bilans energetyczny, koszty
eksploatacji oczyszczalni ).
2) Opracowanie projektu budowlanego - w 5-ciu egzemplarzach w wersji papierowej i na nośniku
cyfrowym w formacie doc. i pdf, który zawierać będzie:
a) opis techniczny i część rysunkową dla całego zadania, opracowany zgodnie z § 11 rozporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ),
b) projekt zagospodarowania terenu opracowany zgodnie z § 8 cyt. wyżej rozporządzenia,
c) warunki techniczne zarządców mediów, niezbędne uzgodnienia i opinie,
d) informacje dotyczące sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
3) opracowanie projektów wykonawczych branżowych w 5-ciu egzemplarzach wersji papierowej i na
nośniku cyfrowym w formacie doc. i pdf,
4) opracowanie projektu rozruchu oczyszczalni ścieków częściowych i po jej przebudowie i rozbudowie
wraz z instrukcją wdrożenia i schematem technologicznym,
5) opracowanie wytycznych do realizacji budowy uwzględniających wymagania ochrony środowiska
naturalnego, w tym postępowania z odpadami ( zwłaszcza z gruntem z wykopów nie wykorzystanym do
dalszego zagospodarowania na miejscu ), w 3-ch egzemplarzach wersji papierowej i na nośniku cyfrowym
w formacie doc. i pdf,
6) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egzemplarzach
wersji papierowej i na nośniku cyfrowym w formacie doc. i pdf,
7) opracowanie branżowych przedmiarów robót w 2 egzemplarzach i na nośniku cyfrowym w formacie
doc., ath i pdf,
8) opracowanie branżowych kosztorysów inwestorskich w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i na
nośniku cyfrowym w formacie doc. i pdf,
9) opracowanie harmonogramu rzeczowego z podziałem na etapy wykonawcze ( będącego podstawowym
dokumentem do opracowania harmonogramu rzeczowo- finansowego przez wykonawcę robót
budowlanych ), w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i na nośniku cyfrowym w formacie doc.,
10) opracowanie wzorów dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych ustawą Prawo ochrony
środowiska pozwoleń na eksploatację wszystkich urządzeń i instalacji przed uzyskaniem ostatecznej
decyzji pozwolenia na użytkowanie,
11) uzyskanie w imieniu Zamawiającego :
a) ostatecznej decyzji pozwolenia wodno-prawnego,
b) prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę ( dla obiektów tego wymagających ) lub zgłoszenia
rozpoczęcia robót ( dla obiektów tego wymagających ).
1.2. W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do opracowania :
1) instrukcji eksploatacji wraz ze schematem technologicznym,
2) instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dla całej oczyszczalni ścieków ze szczególnym
uwzględnieniem miejsc i obiektów najbardziej zagrożonych zatruciami, wybuchem lub utonięciem,
3) Instrukcji postępowania na wypadek awarii,
4) Instrukcji współpracy z lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej.

Kod CPV
71320000-7

Nazwa kodu CPV
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Harmonogram realizacji zamówienia
Terminy realizacji zamówienia:
1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy,
2) opracowanie koncepcji, o której mowa w rozdziale IV pkt. 1.1. ppkt. 1) ZOf – w terminie 30 dni od daty
zawarcia umowy,
3) do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
4) do 8 miesięcy od daty zawarcia mowy opracowanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót,
kosztorysów inwestorskich, STWiORB i pozostałych dokumentów, o których mowa w rozdziale IV pkt.
1.1,
5) zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia – 9 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
Termin ten obejmuje uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.
Jeżeli organ wydający decyzję pozwolenia na budowę stwierdzi w projekcie budowlanym wady skutkujące
koniecznością wprowadzenia zmian, Zamawiający będzie upoważniony do naliczania kar umownych za
stwierdzone opóźnienia.
6) Planowy okres sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych to 26 miesięcy.
7) Planowany termin realizacji robót budowlanych 2021-2022r.

Załączniki














Postanowienie Burmistrza Tucholi
Program Funkcjonalno - Uzytkowy
Dokumentacja geotechniczna
Operat wodno-prawny
Wykaz wykonanych usług projektowych
Wykaz osób
Wzór umowy
Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania
Oświadczenie RODO
Zestawienie wyposażenia
OPZ
Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyja śnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub
czynno ści
Nie określa się

Wiedza i do świadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, wykonali :
a) co najmniej dwie kompletne dokumentacje projektowe dla budowy, rozbudowy lub przebudowy
oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 15 000 i wartości robót nie mniejszej niż 15 mln zł netto, dla której
wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę,
b) co najmniej jedną kompletną dokumentację projektową dla budowy, rozbudowy lub przebudowy
oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qdśr = 2.000 m³/d, która zawierała w technologii
również instalację do autotermicznej termofilowej stabilizacji osadów o wydajności masowej G> 500 kg
s.m./d,
na które zostały wydane decyzje pozwolenia na budowę.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli opracowana dokumentacja projektowa zawierała zakresy
określone w pkt. a) i b) i łącznie.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług
projektowych i dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i z należytą starannością, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie będzie w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, na
zasadzie spełnia/nie spełnia.

Potencjał techniczny
Nie określa się

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Zespołem Projektowym w składzie :
a) Kierownik Zespołu - projektant posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia do projektowania wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji projektanta oraz co
najmniej 5 letnie doświadczenie
( liczone od daty uzyskania uprawnień ) w projektowaniu budowy lub przebudowy co najmniej dwóch
oczyszczalni ścieków dla RLM powyżej 15 000, ukończonych protokołem odbioru;
b) projektant - specjalista w branży technologii wody i ścieków posiadający uprawnienia do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też odpowiadające im uprawnienia do projektowania wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji projektanta oraz
doświadczenie w realizacji projektów budowy lub rozbudowy lub przebudowy biologiczno-mechanicznej
oczyszczalni ścieków ze wspomaganiem usuwania miogenów, o przepustowości co najmniej 3000 m3/d,
wyposażonej w minimum jedną z niżej wymienionych instalacji tj.:
 instalacja deamonifikacji
 instalacja grawimetryczna
ukończonych protokołem odbioru;
c) projektant posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia do
projektowania wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie
funkcji projektanta oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu ( liczone od daty uzyskania
uprawnień ) AKPiA oczyszczalni ścieków dla RLM powyżej 15 000;
d) projektant branży konstrukcyjno budowlanej – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie
tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia

budowlane w tych specjalnościach; oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie
projektowania (licząc od daty uzyskania uprawnień), a w tym pełnienie funkcji projektanta konstrukcji
zbiornika żelbetowego o pojemności min. 500 m³ dla oczyszczalni ścieków,
e) technolog oczyszczania ścieków – osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum 5
lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów, opinii, ekspertyz lub doradztwa
technologicznego w zakresie technologii oczyszczalni ścieków, w tym pełnił funkcje technologa przy
minimum 2 zakończonych zadaniach obejmujących swoim zakresem realizację robót budowlanych,
polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków dla RLM powyżej 15 000.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób zdolnych do wykonania
zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości 100.000 zł.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonej informacji z banku potwierdzającej
wysokość dostępnych środków finansowych lub zdolność kredytową, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca, na wezwanie, nie będzie mógł przedstawić wymaganych
przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie tego warunku.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w
PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP)
(strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się
ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie
przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

Dodatkowe warunki
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że :
1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania,
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez
notariusza,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
2. Wykonawca może w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach
finansowych innych podmiotów nie zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Poleganie na doświadczeniu i osobach udostępnionych przez inne podmioty wymaga wykonania przez
podmioty usług, do których udostępniane zasoby są wymagane.

Warunki zmiany umowy
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramie rzeczowo- finansowym na umotywowany wniosek
wykonawcy wskazujący konieczność zmian i przyczyny je wywołujące. Zmiana następuje w formie
pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem nieważności w razie jego niezachowania.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach :

1) Zamawiający dopuszcza zmianę poszczególnych projektantów – z wyłączeniem Kierownika Zespołu
Projektowego, pod warunkiem, że nowa osoba posiada co najmniej takie same uprawnienia, wiedzę i
doświadczenie oraz spełnia wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. Zmiana wymagać będzie pisemnej
zgody Zamawiającego, ale nie wymaga zmiany treści umowy,
2) Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramie rzeczowo- finansowym na umotywowany wniosek
każdej ze stron wskazujący na konieczność zmian i przyczyny je wywołujące,
3) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych;
b) zaistnienia sytuacji skutkującej, że rozpoczęcie prac jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego,
c) wstrzymanie prac przez Zamawiającego,
d) konieczności wprowadzenia zmian do opracowania dokumentacji projektowej wnioskowanej przez
Zamawiającego,
e) zmiany obowiązujących przepisów prawa, których wprowadzenie może mieć wpływ na wykonanie
dokumentacji projektowej, a przez to i również na wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych
( zmiana ta może mieć wpływ na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy ),
f) jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp. Jednostki
administracji nie zachowają wymaganych przepisami KPA terminów odpowiedzi na wnioski. Żądany przez
wykonawcę okres przedłużenia realizacji nie może przekraczać opóźnienia w wydaniu ww. odpowiedzi, a
wykonawca wykaże, że nie stało się to z jego winy,
g) jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone w terminie 30 dni od daty składania ofert – przedłużenie
terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy może nastąpić o odpowiednią liczbę dni ponad 30.
Zakończenie postępowania należy rozumieć – przeprowadzenie całej procedury do wyboru wykonawcy
włącznie i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą,
h) jeżeli wprowadzone zostaną na rynek urządzenia lub materiały mające wpływ na poprawę ekonomii i
eksploatacji obiektu, a nie były znane na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
i) jeżeli zmienią się w trakcie wykonywania umowy warunki projektowania z powodu zmiany przepisów,
norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy, lub tych zmian dokona
Zamawiający,
j) w przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego
uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące
możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych
aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
k) w przypadku zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych,
gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków
wynikających z umowy,
l) w przypadku opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych pomimo
spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania,
m) w przypadku zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, co
spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy,
n) w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,
o) wystąpienie innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
4. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie
opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem).
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy.
7. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem
epidemii, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy. Zmiany umowy w sytuacji
zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii zawarte są w § 15 wzoru umowy.

Lista dokumentów/o świadcze ń wymaganych od Wykonawcy

1. Na ofertę składają się:
1) Wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2) Wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
3) Wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenia dot. RODO
4) Dowód wniesienia wadium.
5) Dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VIII pkt. 1 i 2 ZOf.
6) Potwierdzenie odbytej wizji lokalnej w miejscu projektowanej do modernizacji oczyszczalni ścieków.
7) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia;
2) oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania – wg załącznika Nr 2.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów :
1) wykaz usług projektowych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) informacji 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.

Zamówienia uzupełniaj ące
nie dotyczy

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów :
C - CENA wykonania zamówienia - 90% - liczone wg wzoru :
C = [C min / C bad] x 90
gdzie:
C - liczba punktów za cenę
C min - najniższa cena ofertowa
C bad - cena oferty badanej
R - Okres rękojmi za wady w wykonanych prac projektowych – 10% - liczone wg wzoru :
R = [R bad / R max] x 10
gdzie:

R - liczba punktów za okres rękojmi
R max - najdłuższy okres rękojmi
R bad - okres rękojmi oferty badanej
Minimalny okres rękojmi wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od
dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz podpisania protokołu odbioru kompletnej
dokumentacji projektowej, a maksymalny okres rękojmi nie może być dłuższy niż 48 miesięcy.
Zaoferowanie dłuższego okresu rękojmi niż 48 miesięcy liczone będzie, jak dla 48 miesięcy.
W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres odpowiedzialności z tytułu
rękojmi za wady wykonanej dokumentacji projektowej krótszy niż 36 miesięcy lub takiego okresu rękojmi
nie określi, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ.
Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria :
P=C+R
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Wykluczenia
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu :
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia,
2) wykonawcę, który będąc osobą fizyczną został prawomocnie skazany za przestępstwo o którym mowa w
art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o
którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, przestępstwo skarbowe,
przestępstwo o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769),
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2),
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności,
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów,
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w
błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia,
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z
udziału w postępowaniu,
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych,
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz
z 2016 r. poz. 437 i 544),

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne,
12) wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.),
13) wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych,
14) wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
15) wykonawcę, kiedy występują wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury, polegające na :
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IZ PO,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
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