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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319584-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Dębno: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
2018/S 140-319584
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Droga Zielona 1
Dębno
74-400
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Lebiecki
Tel.: +48 957356251
E-mail: t.lebiecki@kompletinwest.pl
Faks: +48 957356252
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwikdebno.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka handlowa z 100 % udziałem Gminy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dębnie.
Numer referencyjny: POIS/3/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45252127

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków
w Dębnie w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w
Dębnie.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 38 241 170.12 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dębno, ul. Kostrzyńska 32

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa istniejącej
oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dębnie.
1.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków
w Dębnie w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w
Dębnie.
1.2. Przedsięwzięcie obejmuje:
• Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym: projektu budowlanego, projektu wykonawczego,
kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
• przebudowę i rozbudowę pompowni głównej przy ul. Ofiar Katynia w Dębnie i przygotowanie jej do tłoczenia
3

ścieków z wydajnością Q=800m /h,
• przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków przy ul. Kostrzyńskiej w Dębnie i przygotowanie jej do
przyjmowania i oczyszczania ścieków w wymaganej ilości i do wymaganych parametrów,
• budowę instalacji przetwarzania komunalnych osadów ściekowych,
• budowę farmy fotowoltaicznej,
• wykonanie robót zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego i
zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) oraz SIWZ,
• uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia,
• przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP dla
obiektów będących przedmiotem zamówienia,
• uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych i technicznych) zgodnych z PFU, Wykazem
Gwarancji i wymogami prawa,
• oczyszczalnia winna ponadto spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w
zakresie m.in.:
Bezpieczeństwa konstrukcji,
Ochrony przeciwpożarowej,
Przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
Przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska,
Efektywności energetycznej silników,
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• osiągnięcie założonych parametrów musi być spełnione przy następujących uwarunkowaniach:
Nieprzerwanej pracy ciągów technologicznych oczyszczania ścieków i przeróbki osadów,
Optymalizacji kosztów inwestycyjnych,
Minimalizacji kosztów eksploatacyjnych.
• Zapewnienie pomieszczeń zastępczych socjalnych dla min. 12 osób w trakcie prowadzenia robót w budynku
socjalnym,
• zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót,
• wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych,
• rejestrowanie postępu prac poprzez wykonywanie zdjęć lotniczych (np. za pomocą drona) minimum raz na
dwa tygodnie oraz w formie krótkiego filmu.
Zadaniem Wykonawcy jest przeprowadzenie wszelkich prac doprowadzających do wykonania odbiorów
końcowych przez wszystkie właściwe służby: m.in. Straż Pożarną, Państwową Inspekcją Sanitarną, właściwe
jednostki gminy itp. oraz przygotowanie i uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Ekspertów / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość urządzeń i materiałów / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Armatura jednego producenta / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w
ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach”

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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.1.6)

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 040-086607

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
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Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dębnie.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
03/07/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 13
Koszalin
75-846
Polska
Kod NUTS: PL42
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o.
ul. Przyjaciół 21
Konikowo
76-024
Polska
Kod NUTS: PL42
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
WUPRINŻ S.A.
ul. Straży Ludowej 35
Poznań
60-465
Polska
Kod NUTS: PL418
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 39 450 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI. PZP „Środki ochrony Prawnej”. 2. Środkami ochrony prawnej są: a. odwołanie b. skarga do
Sądu 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do
Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. 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, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także
wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi sie
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Adres na jaki należy kierować
odwołanie: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa
9. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. 10. Szczegółowe informacje dotyczące trybu postępowania, kwoty wpisu oraz inne istotne
wiadomości w zakresie środków ochrony prawnej można powziąć na stronach internetowych UZP: http://
www.uzp.gov.pl/

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2018
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