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Ogłoszenie

Numer

2020-11096-23612

Id

23612

Powstaje w kontekście projektu

POIS.02.03.00-00-0046/17 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi

Tytuł

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  w zadaniu pn. :
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zawiera załącznik Nr 7 Wzór umowy do Zapytania Ofertowego

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-12-21
1. Oświadczenie RODO
2. Zobowiązanie
3. Wzór umowy
4. Wykaz wykonanych usług
5. Wykaz osób
6. Zapytanie Ofertowe
7. Formularz Ofertowy
8. Opis Projektu
9. Szczegółowe obowiązki IK
10. Oświadczenie o wykluczeniu z postępowania

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-12-21

Data ostatniej zmiany

2020-12-21

Termin składania ofert

2021-01-12 11:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-01
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
Świecka  68
89-500 Tuchola
NIP: 5611000463

Osoby do kontaktu

Ryszard Dąbrowski
tel.: 602 473 471
e-mail: oferta.pil@wp.pl

Jan  Wiśniewski
tel.: 52 33 65 730
e-mail: pk@pk.tuchola.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne
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Opis

Przedmiotem zamówienia jest usługa  pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu  polegająca  na 
kompleksowej   obsłudze   Projektu pn. : Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi 
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.
Opis Projektu ( zakresu projektowanych robót budowlanych ) zawiera Załącznik Nr 2 do Zapytania 
Ofertowego - załącznik

Kody CPV

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

tucholski

Gmina

Tuchola

Miejscowość

Tuchola

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

a)�w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali :
��co najmniej dwie usługi, z których każda która polegała na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu / 
Inwestora Zastępczego ( lub równoważnej) nad budową lub przebudową lub rozbudową oczyszczalni 
ścieków komunalnych o RLM nie mniejszej niż 30.000, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 
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10 mln zł netto i obejmowała m.in.: prowadzenie nadzoru inwestorskiego inwestycji w branżach 
ogólnobudowlanej, sanitarnej, technologicznej, elektrycznej, prowadzenie rozliczania wykonanych 
robót budowalnych, dokonanie odbioru i rozliczenia wykonanych robót, raportowanie;
��analizę i ocenę opracowanej co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę lub 
rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni  ścieków komunalnych oraz nadzorował wprowadzanie 
poprawek i zmian do tej dokumentacji projektowej;
��co najmniej dwie usługi obejmujące opracowanie lub aktualizację analizy finansowej dla inwestycji 
z zakresu gospodarki wodno – ściekowej o wartości projektu min. 10 mln zł netto;
��co najmniej jedną usługę opracowania raportu końcowego z wnioskiem o płatność końcową 
inwestycji o wartości min. 15 mln zł netto.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług 
i  dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, 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.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności 
następującymi specjalistami:
��jedna osoba na stanowisko Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu, posiadająca wykształcenie 
wyższe techniczne, co najmniej 10 - letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu lub  koordynacji 
procesu inwestycyjnego na stanowisku Kierownika  / Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, 
Kierownika / Koordynatora Zespołu Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta, w tym przy realizacji co 
najmniej jednej zakończonej inwestycji o wartości nie mniejszej niż 10 mln zł netto, związanych z 
budową lub rozbudowa lub przebudową oczyszczalni ścieków komunalnych o RLM nie mniejszej niż 
15.000.
Funkcję Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu nie można łączyć z funkcją inspektora nadzoru 
inwestorskiego dowolnej branży.
��jedna osoba na stanowisko inspektora nadzoru w zakresie robot instalacyjnych sanitarnych 
posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 5 letnie (liczone od daty 
uzyskania uprawnień ) doświadczenie zawodowe w wykonawstwie, jako kierownik budowy lub robót 
albo w nadzorze, jako inspektor nadzoru, w tym co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, 
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rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych o wartości robót budowlanych nie 
mniejszej jak 10 mln zł netto;
��jedna osoba na stanowisko inspektora nadzoru w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych 
posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 5 letnie (liczone od 
daty uzyskania uprawnień ) doświadczenie zawodowe w wykonawstwie, jako kierownik budowy lub 
robót albo w nadzorze, w tym co najmniej na jednej inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub 
przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych o wartości robót nie mniejszej jak 10 mln zł netto;
��jedna osoba na stanowisko inspektora nadzoru w zakresie robót sieci, instalacji, urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 5 letnie (liczone 
od daty uzyskania uprawnień ) doświadczenie zawodowe w wykonawstwie, jako kierownik budowy 
lub robót albo w nadzorze, jako inspektor nadzoru, w tym co najmniej jednej inwestycjach obejmującej 
budowę, przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych o wartości robót nie 
mniejszej jak 10 mln zł netto;
��jedna osoba na stanowisko inspektora nadzoru robót drogowych, posiadająca uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bądź też odpowiadające 
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 
5 letnie (liczone od daty uzyskania uprawnień ) doświadczenie zawodowe w wykonawstwie, jako 
kierownik budowy lub robót albo w nadzorze, jako inspektor nadzoru w kierowaniu robotami 
drogowymi;
��jedna osoba na stanowisko inspektora nadzoru branży technologicznej (technologa) posiadająca 
wykształcenie wyższe techniczne o kierunku inżynieria środowiska lub sanitarna, wiedzę i co najmniej 
5-o letnie doświadczenie zawodowe doświadczenie w zakresie organizacji procesu rozruchu, pracy 
oczyszczalni ścieków, która nadzorowała rozruch min. jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości 
co najmniej 10.000 RLM;
��co najmniej jedna osoba na stanowisko specjalisty ds. automatyki i telemetrii, posiadająca 
wykształcenie wyższe techniczne, wiedzę i co najmniej 5-o letnie doświadczenie zawodowe, w  tym 
wdrażanie systemu automatyki i telemetrii radiowej i GSM na czynnym obiekcie oczyszczalni ścieków 
komunalnych o co najmniej 10.000 RLM oraz  prowadzeniu (przez okres minimum 2-ch lat) nadzoru 
nad systemem automatyki i telemetrii ww. oczyszczalni w obiektach gospodarki wodno-ściekowej;
��co najmniej jedna osoba na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń, posiadająca wykształcenie 
wyższe ekonomiczne, co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie rozliczania inwestycji 
budowlanych, w tym minimum 1 inwestycji budowlanej o wartości nie mniejszej jak 30 mln złotych 
brutto, posiadająca doświadczenie w rozliczaniu budów z zastosowaniem systemu informatycznego, 
obsługę procesu zmian oraz tworzenie harmonogramów rzeczowo – finansowych;
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��co najmniej jedna osobę na stanowisko Weryfikatora dokumentacji projektowej w specjalności 
sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 5 lat doświadczenia (liczone od daty 
uzyskania uprawnień do projektowania)  wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania systemów 
oczyszczania ścieków, która uczestniczyła jako projektant w opracowaniu co najmniej jednej 
dokumentacji na budowę, przebudowę lub modernizację zrealizowanej biologiczno-mechanicznej 
oczyszczalni ścieków komunalnych dla RLM nie mniejszej niż 10.000 ze wspomaganiem usuwania 
biogenów, wyposażonej w instalację deamonifikacji.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

1)�w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten 
warunek, jeżeli wykaże, że :
a)�posiada lub będzie posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego 
zamówienia w wysokości co najmniej 150.000,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
b)�posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2.000.000,00 zł 

  ( słownie: dwa miliony złotych).
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonej informacji z banku 
potwierdzającej wysokość dostępnych środków finansowych lub zdolność kredytową  oraz 
dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC - 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 spełniania 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 
opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. Ten sam 
kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis
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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,
5)�przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie 
wybrana  jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców,
6)�korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.

Wykonawca może w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 
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.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

C - CENA wykonania zamówienia  - 70% 
K – Ocena kwalifikacji zawodowych podstawowej kadry Inżyniera Kontraktu – 30 %
Ocenie będą podlegali :
��Kierownik Zespołu IK
��Inspektor Nadzoru robót instalacyjnych sanitarnych
��Inspektor Nadzoru – Technolog
��Specjalista ds. automatyki i

��Kierownik Zespoł
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-12-21 - data opublikowania

-> 2021-01-12 11:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-01 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


