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"WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE" SP. Z O.O.

Numer ogłoszenia

1019684

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce składania ofert: "Wodociągi Kościańskie" Sp. z o.o., ul. Czempińska 2, 64 - 
000 Kościan.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
3. SIWZ jest zamieszczona na stronie www.wodociagi-koscian.pl.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Wojcieszak; a.wojcieszak@wodociagi-koscian.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie 
ogłoszenia

65 512 13 88

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad 
rozbudową i przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w 
Kiełczewie, przy ul. Polna 75. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni prowadzona 
będzie przy zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni. Wykonawca robót budowlanych 
w ramach realizacji odrębnego zamówienia, zobowiązany jest do uzyskania w imieniu 
Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.
2. Usługa polegać będzie na nadzorze technicznym i merytorycznym przez cały okres 
realizacji Inwestycji tj. zarządzaniu zadaniami inwestycyjnymi, organizacji, nadzorze, 
koordynacji i zakończeniu całego procesu inwestycyjnego. Oznacza to co najmniej 
pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności 
inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 
kontroli zgodności wykonywanych robót m.in. z dokumentacją projektową, wydanymi 
decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy inżynierskiej, kontroli zgodności 
wykonywanych dostaw i usług, sporządzanie raportów, koordynowanie rozliczeń 
finansowych z wykonawca robót budowlanych.
3.Przebudowa i rozbudowa dotyczy:
Części mechanicznej:
- budynek krat – wymiana istniejącej kraty oraz istniejącego układu odbioru skratek 
spod istniejącej kraty gęstej i ich transportu do miejsca magazynowania, remont 
pomieszczenia krat, budowa pomieszczenia rozdzielni, pomp dawkujących koagulant 
PIX/PAX, oraz ewakuacji skratek (częściowo wykonano w 2014 r. – zamontowano 
nową kratę i wykonano częściowo układ odbioru skratek), 
- adaptacja istniejącego piaskownika na pompownię ścieków,
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- istniejąca pompownia ścieków – wymiana rurociągów i armatury, zabudowa układu 
usuwania tłuszczy i cz. pływających (mieszadła),
- stacja zlewcza ścieków dowożonych – doposażenie o ciąg zlewczy wraz z 
opomiarowaniem, montaż zastawki na kanale odpływowym,
- budowę zespołu piaskowników za pompownią główną wraz ze stanowiskiem 
odbioru piasku i części flotujących,
- budowa dwóch osadników wstępnych poziomych. 
Części biologicznej:
- dostosowanie istniejących reaktorów do uzyskania parametrów ścieków na 
odpływie zgodnie z obowiązującymi przepisami z usprawnieniem ich obsługi oraz 
wymianą elementów zużytych i renowacją substancji budowlanej reaktorów 
(modyfikacja recyrkulacji wewnętrznej, wydzielenie strefy defostacji, wymiana układu 
napowietrzania i mieszania ścieków, modernizacja sposobu doprowadzenia ścieków, 
doposażenie w urządzenia pomiarowe),
- wymianę urządzeń w stacji dmuchaw oraz umożliwienie niezależnego 
napowietrzania poszczególnych ciągów (w 2014 r. nastąpiła wymiana 2 dmuchaw), 
- remont istniejących osadników wtórnych oraz istniejących zgarniaczy, wymiana 
koryt odpływowych i pomostów – zmiana układu koryt odpływowych,
- remont istniejących zagęszczaczy grawitacyjnych, wymiana mieszadeł prętowych i 
pomostów oraz koryt odpływowych, rezygnacja z deflektora. 
Części osadowej:
- budowa układów pompowych osadu,
- adaptacja istniejącego reaktora chemicznego na pompownię osadu wstępnego i 
pompownię odcieków,
- budowa nowego zbiornika retencyjnego,
- budowa komór fermentacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- budowa instalacji biogazu, 
- adaptacja istniejącego osadnika Imhoffa na zbiorniki osadowe i jego hermetyzacja,
- zabudowa biofiltra,
oraz
- budowa instalacji wody technologicznej,
- wykonanie nowych sieci technologicznych,
- wykonanie nowych sieci mediów towarzyszących (wodociąg, kanalizacja, energia 
elektryczna, teletechnika, sieci akp, ogrzewanie, itp.),
- dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni oraz wykonanie nowych 
obiektów terenowych oczyszczalni,
- rozbudowę systemu elektroenergetycznego oczyszczalni,
- rozbudowę systemu AKPiA dla celów kontroli technologicznej,
- renowację skorodowanych betonów i elementów metalowych we wszystkich 
adaptowanych i przebudowywanych obiektach oczyszczalni,
- wykonanie nowej instalacji CO wraz z nową kotłownią (dla której źródłem ciepła 
będzie gaz ziemny lub biogaz),
i rozruch oczyszczalni.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: kościański Miejscowość: Kiełczewo, Gmina 
Kościan 
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Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Kiełczewie, 
w zakresie:
Części mechanicznej:
- budynek krat – wymiana istniejącej kraty oraz istniejącego układu odbioru skratek 
spod istniejącej kraty gęstej i ich transportu do miejsca magazynowania, remont 
pomieszczenia krat, budowa pomieszczenia rozdzielni, pomp dawkujących koagulant 
PIX/PAX, oraz ewakuacji skratek (częściowo wykonano w 2014 r. – zamontowano 
nową kratę i wykonano częściowo układ odbioru skratek), 
- adaptacja istniejącego piaskownika na pompownię ścieków,
- istniejąca pompownia ścieków – wymiana rurociągów i armatury, zabudowa układu 
usuwania tłuszczy i cz. pływających (mieszadła),
- stacja zlewcza ścieków dowożonych – doposażenie o ciąg zlewczy wraz z 
opomiarowaniem, montaż zastawki na kanale odpływowym,
- budowę zespołu piaskowników za pompownią główną wraz ze stanowiskiem 
odbioru piasku i części flotujących,
- budowa dwóch osadników wstępnych poziomych. 
Części biologicznej:
- dostosowanie istniejących reaktorów do uzyskania parametrów ścieków na 
odpływie zgodnie z obowiązującymi przepisami z usprawnieniem ich obsługi oraz 
wymianą elementów zużytych i renowacją substancji budowlanej reaktorów 
(modyfikacja recyrkulacji wewnętrznej, wydzielenie strefy defostacji, wymiana układu 
napowietrzania i mieszania ścieków, modernizacja sposobu doprowadzenia ścieków, 
doposażenie w urządzenia pomiarowe),
- wymianę urządzeń w stacji dmuchaw oraz umożliwienie niezależnego 
napowietrzania poszczególnych ciągów (w 2014 r. nastąpiła wymiana 2 dmuchaw), 
- remont istniejących osadników wtórnych oraz istniejących zgarniaczy, wymiana 
koryt odpływowych i pomostów – zmiana układu koryt odpływowych,
- remont istniejących zagęszczaczy grawitacyjnych, wymiana mieszadeł prętowych i 
pomostów oraz koryt odpływowych, rezygnacja z deflektora. 
Części osadowej:
- budowa układów pompowych osadu,
- adaptacja istniejącego reaktora chemicznego na pompownię osadu wstępnego i 
pompownię odcieków,
- budowa nowego zbiornika retencyjnego,
- budowa komór fermentacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- budowa instalacji biogazu, 
- adaptacja istniejącego osadnika Imhoffa na zbiorniki osadowe i jego hermetyzacja,
- zabudowa biofiltra,
oraz
- budowa instalacji wody technologicznej,
- wykonanie nowych sieci technologicznych,
- wykonanie nowych sieci mediów towarzyszących (wodociąg, kanalizacja, energia 
elektryczna, teletechnika, sieci akp, ogrzewanie, itp.),
- dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni oraz wykonanie nowych 
obiektów terenowych oczyszczalni,
- rozbudowę systemu elektroenergetycznego oczyszczalni,
- rozbudowę systemu AKPiA dla celów kontroli technologicznej,
- renowację skorodowanych betonów i elementów metalowych we wszystkich 
adaptowanych i przebudowywanych obiektach oczyszczalni,
- wykonanie nowej instalacji CO wraz z nową kotłownią (dla której źródłem ciepła 
będzie gaz ziemny lub biogaz),
i rozruch oczyszczalni.

Przedmiot zamówienia
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad 
rozbudową i przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w 
Kiełczewie, przy ul. Polna 75. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni prowadzona 
będzie przy zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni. Wykonawca robót budowlanych 
w ramach realizacji odrębnego zamówienia, zobowiązany jest do uzyskania w imieniu 
Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.
Usługa polegać będzie na nadzorze technicznym i merytorycznym przez cały okres 
realizacji Inwestycji tj. zarządzaniu zadaniami inwestycyjnymi, organizacji, nadzorze, 
koordynacji i zakończeniu całego procesu inwestycyjnego. Oznacza to co najmniej 
pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności 
inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 
kontroli zgodności wykonywanych robót m.in. z dokumentacją projektową, wydanymi 
decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy inżynierskiej, kontroli zgodności 
wykonywanych dostaw i usług, sporządzanie raportów, koordynowanie rozliczeń 
finansowych z wykonawca robót budowlanych.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej 
niż od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych zadania „Przebudowa i 
rozbudowa oczyszczalni ścieków”) do dnia podpisania przez strony ostatecznego 
protokołu odbioru robót. 
2. Termin wykonania robót budowlanych obejmuje okres nie dłuższy niż 24 miesięcy i 
nie krótszy niż 20 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót 
budowlanych. 
3. Umowa z wykonawcą robót budowlanych obejmuje wykonanie robót budowlanych 
i montażowych wraz z rozruchem oraz uzyskanie efektu ekologicznego wraz z 
ostateczną decyzją użytkową.

Załączniki

SIWZ - TOM III Opis przedmiotu zamówienia
SIWZ - TOM II Wzor umowy
SIWZ - TOM I - IDW zalaczniki
SIWZ - IDW zalaczniki wersja edytowalna
SIWZ - TOM I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności

Nie zostały określone

Wiedza i doświadczenie
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Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli 
wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie co najmniej:
• dwie usługi polegające na świadczeniu nadzoru inwestorskiego nad przebudową 
i/lub rozbudową oczyszczalni ścieków komunalnych, będącej w ruchu 
eksploatacyjnym, wraz z rozruchem technologicznym o przepustowości maksymalnej 
nie mniejszej niż 5.500 m3/d (ścieków),
• jedną usługę polegającą na świadczeniu nadzoru inwestorskiego nad budową komór 
fermentacyjnych jako obiekt gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków 
komunalnych o pojemności komory/komór nie mniejszej niż 1.000 m3 (każda) wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą i budową instalacji biogazu wraz z rozruchem.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub 
wspólnie wszyscy wykonawcy w ramach konsorcjum.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli 
wykaże, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za prowadzenie nadzoru 
inwestorskiego nad robotami budowlanymi:
• Kierownik zespołu / inspektor koordynator nadzoru branż / Technolog (1 osoba) – 
posiadająca co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe kierunkowe np. 
inżynieria środowiska (liczone od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku 
inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym w realizacji co najmniej:
- dwóch usług polegających na koordynacji branż w projekcie / inwestycji w zakresie 
modernizacji, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych, czynnej 
(będącej w ruchu), o przepustowości maksymalnej nie mniejszej niż 5.500 m3/d, w 
tym co najmniej w jednym przypadku elementem inwestycji była również budowa 
komory osadowej ZKF nie mniejszych niż 1.000 m3 (każda) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą i budową instalacji biogazu
wraz z rozruchem technologicznym i czynnym udziale w komisji rozruchowej
oraz uprawnienia budowlane do nadzorowania nad robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej (1 osoba) – posiadającą co 
najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) 
na stanowisku inspektora nadzoru w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych, w 
tym w realizacji co najmniej 1 oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości 
maksymalnej nie mniejszej niż 5.500 m3/d oraz uprawnienia do nadzorowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• Inspektor nadzoru branży elektrycznej i AKPiA (1 osoba) – posiadającą co najmniej 3 
– letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót 
elektrycznych, w tym w realizacji co najmniej 1 oczyszczalni ścieków komunalnych o 
przepustowości maksymalnej nie mniejszej niż 5.500 m3/d oraz uprawnienia do 
nadzorowania nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów,
• Inspektor nadzoru branży drogowej (1 osoba) – posiadającą co najmniej 3 – letnie 
doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót drogowych oraz 
uprawnienia do nadzorowania nad robotami budowlanymi w specjalności 
inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub 
wspólnie wszyscy wykonawcy w ramach konsorcjum.
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej 
lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną ubezpieczenia nie niższą niż 600.000 PLN.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden 
z wykonawców w całości.

Dodatkowe warunki

1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny 
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem 
zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.
2.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 9.000,00 zł.
2.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o 
których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.
2.4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w 
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 93 8666 0004 
2002 0101 3694 0005. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu 
elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 
2.5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego 
kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany 
przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 
(konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć 
dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi 
w pkt 9 i 10 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy 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. Dokument ustanawiający Pełnomocnika (pełnomocnictwo) powinien być 
dołączony do oferty.
Pełnomocnictwo powinno:
1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres 
umocowania,
2) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy opisane są w § 14 SIWZ TOM II WZÓR UMOWY.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 
podstaw wykluczenia z postępowania.
3. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
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4. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie
5. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
odpowiedzialnych za wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi.
6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1). informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2). zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;
3). zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4). 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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
5). oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6). oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7). oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
8). oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 
język polski.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu wykonawcy usług, może udzielić zamówienia z wolnej ręki 
(zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6) Pzp), polegającego na powtórzeniu podobnych usług, 
zgodnych z jego przedmiotem zamówienia w wysokości do 20% wartości zamówienia 
podstawowego.

Strona 8 z 11Baza konkurencyjności - „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad przebudow...

2017-02-03https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1019684



Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 
ceny i kryteriów „Termin realizacji” oraz „Okresu gwarancji”.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
1) Kryterium „Cena” w PLN:
znaczenie kryterium – 60%
opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”
C= (Cena najtańszej oferty)/(Cena badanej oferty) x 60 pkt.
gdzie
C – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty,
2) Kryterium „Częstotliwość pobytów na budowie”:
znaczenie kryterium – 25%,
Wykonawca podaje termin realizacji w liczbach całkowitych (pełen dzień).
- minimalna wymagana przez Zamawiającego częstotliwość pobytów na placu 
budowy Kierownika zespołu oraz poszczególnego inspektora z branży, której 
wykonywany jest w danym czasie zakres robót – jeden (1) raz w tygodniu; 
- wartości punktowe za zaoferowanie częstotliwości pobytów na budowie:
a) dwóch (2) pobytów (2 razy w tygodniu) na placu budowy Kierownika zespołu oraz 
poszczególnego inspektora z branży, którego zakres robót wykonywany jest w danym 
czasie – Wykonawca otrzyma 15 punktów,
b) trzech (3) pobytów (3 razy w tygodniu) na placu budowy Kierownika zespołu oraz 
poszczególnego inspektora z branży, którego zakres robót wykonywany jest w danym 
czasie – Wykonawca otrzyma 20 punktów,
c) czterech (4) pobytów (4 razy w tygodniu) na placu budowy Kierownika zespołu oraz 
poszczególnego inspektora z branży, którego zakres robót wykonywany jest w danym 
czasie – Wykonawca otrzyma 25 punktów,
- zaoferowanie jednego pobytu w tygodniu na placu budowy Kierownika zespołu oraz 
pozostałych inspektorów skutkuje przyznaniem 0 punktów w tym kryterium,
- zaoferowanie powyżej 4 pobytów w tygodniu na placu budowy Kierownika zespołu 
oraz poszczególnego inspektora z branży, którego zakres robót wykonywany jest w 
danym czasie skutkuje przyznaniem 25 punktów w tym kryterium,
- w przypadku braku wypełnienia lub błędnego wypełnienia oświadczenia w 
Formularzu Oferty, Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje jeden pobyt w 
tygodniu na placu budowy Kierownika zespołu oraz poszczególnego inspektora z 
branż, której wykonywany jest w danym czasie zakres robót i przyzna Wykonawcy 0 
punktów.
3) Kryterium „Termin płatności” w dniach:
znaczenie kryterium – 15%
opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin płatności”
O= (Termin płatności w ofercie badanej)/(Termin płatności w ofercie z najdłuższym 
terminem płatności) x 15 pkt.
gdzie 
O – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin płatności” ocenianej oferty
Wykonawca podaje termin płatności w liczbach całkowitych (pełne dni).
Termin płatności nie może być krótszy niż 21 dni i dłuższy niż 30 dni.
W przypadku braku wypełnienia, lub błędnego wypełnienia oświadczenia w 
Formularzu Oferty (termin inny niż przedział pomiędzy 21 dni a 30 dni), Zamawiający 
nie przyzna w tym kryterium punktów Wykonawcy.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega 
wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt. 12) - 23) Pzp,
2) art. 24 ust. 5 pkt. 1), 2), 4) i 8) Pzp.
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Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

"WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE" SP. Z O.O.

Adres

Czempińska 2

64-000 Kościan
wielkopolskie , kościański

Numer telefonu

65 512 13 88

Fax

65 511 44 07

NIP

6981836013

Tytuł projektu

Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu 
wodociągowego dla miasta Kościana

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0111/16-00

Inne źródła finansowania

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.

Liczba wyświetleń: 3

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

pn. - pt. 8.15-16.15
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tel.: 22 273 70 00

Wsparcie techniczne:

konkurencyjnosc@mr.gov.pl

tel.: 22 693 54 27

Regulamin 

O Bazie Konkurencyjności 

Polityka prywatności 

Dostępna strona 

Jak znaleźć ogłoszenie 

Jak dodać ogłoszenie 

Kontakt 

Mapa strony 

FAQ 

 Serwisy Funduszy Europejskich

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Pomoc Techniczna.

2015 © Ministerstwo Rozwoju

Serwis Ministerstwa 
Rozwoju

Serwisy Ministerstwa Rozwoju używają plików cookies, aby ułatwić Internautom 

korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz 

tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego 

komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić 

ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej 

informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Zgadzam się

Strona 11 z 11Baza konkurencyjności - „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad przebud...

2017-02-03https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1019684


