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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.
REGON: 210516385
ul. Krótka 9
Słubice
69-100
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Kuczyński
Tel.:  +48 957582665
E-mail: kierownik@zuws.pl 
Faks:  +48 957582665
Kod NUTS: PL431
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zuws.pl
Adres profilu nabywcy: www.zuws.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z.o.o ze 100% udziałem JST

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka wodno- ściekowa

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

II.1.1) Nazwa:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie modernizacji i renowacji
istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze miasta Słubice
Numer referencyjny: ZP4/POIIS/2017

II.1.2) Główny kod CPV
71520000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.
„Wykonanie modernizacji i renowacji istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze miasta Słubice ”.
2. Zadanie realizowane jest przy wykorzystaniu Warunków Kontraktowych FIDIC dla Budowy dla robót
inżynieryjno -budowlanych projektowanych przez zamawiającego, 4 Wydanie angielsko polskie, niezmienione
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2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999), opracowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów i
Konsultantów, FIDIC (książka czerwona).
3. W kontrakcie na roboty budowlane obowiązywał będzie obmiarowy sposób rozliczania robót.
4. Nadzorowane przez Inżyniera Kontraktu zadanie inwestycyjne pn.: „ Wykonanie modernizacji i renowacji sieci
wodociągowo- kanalizacyjnej na obszarze miasta Słubice ” obejmuje wykonanie modernizacji i renowacji:
— Sieci wodociągowej o długości ok. 8 km;
— Sieci kanalizacyjnej o długości ok. 21 km;
zlokalizowanych na terenie miasta Słubice.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 349 999.84 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Inwestycja będzie realizowana na terenie miasta Słubice, gmina Słubice, powiat słubicki

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.
„Wykonanie modernizacji i renowacji istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze miasta Słubice ”.
2. Zadanie realizowane jest przy wykorzystaniu Warunków Kontraktowych FIDIC dla Budowy dla robót
inżynieryjno -budowlanych projektowanych przez zamawiającego, 4 Wydanie angielsko polskie, niezmienione
2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999), opracowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów i
Konsultantów, FIDIC (książka czerwona).
3. W kontrakcie na roboty budowlane obowiązywał będzie obmiarowy sposób rozliczania robót.
4. Nadzorowane przez Inżyniera Kontraktu zadanie inwestycyjne pn.: „ Wykonanie modernizacji i renowacji sieci
wodociągowo- kanalizacyjnej na obszarze miasta Słubice ” obejmuje wykonanie modernizacji i renowacji:
— Sieci wodociągowej o długości ok. 8 km;
— Sieci kanalizacyjnej o długości ok. 21 km; zlokalizowanych na terenie miasta Słubice.
5. Odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do wymiany przewiduje się wykonać metodą przewiertu
sterownego tj. bez naruszania nawierzchni ulic a renowacje sieci za pomocą metod bez/wykopowych.
6. Wymiana sieci wodociągowo-kanalizacyjnej jest niezbędna gdyż wynika z wyeksploatowania infrastruktury,
wpływającego na wysoką awaryjność systemu wodno kanalizacyjnego oraz na infiltrację wód opadowych do
sieci.
7. Inwestycja realizowana jest w całości na obszarze miasta Słubice. W ramach prac projektowych dla
określenia ostatecznego zakresu sieci wodno kanalizacyjnych kwalifikującego się do modernizacji dokonano
inspekcji sieci kamerami TV. Zamawiający dysponuje Raportem z tego pomiaru.
8. Właścicielem i użytkownikiem sieci wodociągowo- kanalizacyjnych na terenie miasta Słubice jest
Zamawiający – Zakład Usług Wodno-Ściekowych Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Krótkiej 9 w Słubicach.
9. Zakres zadań wynikający z przedmiotowego zamówienia realizowany jest w ramach Projektu: pn.
„ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”, który realizowany jest przy
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współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
10. Na okres wdrażania projektu UE w strukturze organizacyjnej Zamawiającego wyodrębniono JRP
(Jednostkę Realizującą Projekt) w skład, której wchodzi zespół pracowników technicznych przewidzianych do
koordynowania pracy wykonawców w zakresie leżącym po stronie Zamawiającego.
11. Wartość szacunkowa zamówienia na roboty budowlane, które będą nadzorowane przez Inżyniera Kontraktu,
który będzie jednocześnie zaangażowany w procedurę wyłaniania wykonawców robót budowlanych, przekracza
5 225 000 EUR dlatego postępowanie przetargowe na roboty budowlane (w które zaangażowany będzie
Inżynier Kontraktu) prowadzone będzie z uwzględnieniem procedury unijnej (co wiąże się z koniecznością
wyznaczenia odpowiednio dłuższego czasu na składanie ofert oraz koniecznością zastosowania 60 dniowego
okresu związania ofertą) – co ma wpływ na okres realizacji przedmiotowego zlecenia.
12. Zamawiający dopuści w przetargu na roboty budowlane składanie ofert częściowych tylko na sieci
kanalizacyjne Część I i tylko na sieci wodociągowe Część II oraz na obie części zamówienia, co może wypłynąć
na konieczność nadzorowania przez Inżyniera kontraktu nad dwoma kontraktami FIDIC lub tylko nad jednym
wykonawcą i kontraktem FIDIC. Zamawiający uwzględnił ten fakt w konstrukcji Formularza cenowego oraz
kryteriach oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć w kalkulacji ceny ofertowej nadzór nad dwoma
kontraktami FIDIC każdy na każdą z części zamówienia na roboty budowlane.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: cena ofertowa / Waga: 65
Kryterium kosztu - Nazwa: cena za dodatkowy miesiąc świadczenia usługi nadzoru / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: cena za nadzór nad robotami dodatkowymi / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: warunki dodatkowej gwarancji / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Procent wartości zamówienia / Waga: 10

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: POIS.02.03.00-0033/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”, uzyskał
dofinansowanie w I naborze wniosków w ramach POIiŚ 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w
tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.

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: 2017/S 131-268127
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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
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
23/10/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
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: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o.
NIP: 599 277 72 65
ul. Sikorskiego 111/307
Gorzów Wlkp.
66-400
Polska
Tel.:  +48 957208999
E-mail: info@euroinvest.pl 
Faks:  +48 957208998
Kod NUTS: PL431
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 349 999.84 PLN
Najtańsza oferta: 1 050 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 274 400.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Specyfikacja udostępniona na stronie internetowej przedmiotowego postępowania składa się z następujących
trzech tomów posiadających swoje załączniki i/lub elementy składowe:
a) Tom I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Instrukcja Dla Wykonawców –[SIWZ IDW] posiadająca
następujące załączniki (wypełniane przez Wykonawcę i składane w formie oferty):
Załącznik 1. Formularz Oferta – główny (formularz ofertowy część I)
Załącznik 2. „Doświadczenie Wykonawcy” – (formularz ofertowy część II)
Załącznik 3. „Potencjał Kadrowy” –(formularz ofertowy część III)
Załącznik 4. „Formularz cenowy” –(formularz ofertowy część IV)
Załącznik 5. Formularz jedz – Jednolity Formularz Wykonawcy
b) Tom II. Kontrakt, na który składają się:
Część 1. Wzór Umowy
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Część 2. „Karta Gwarancyjna”
c) Tom III. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Komponent I. Obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia Inżyniera Kontraktu, w tym dokumenty poddawane
weryfikacji powiązane z Kontraktem FIDIC::
— Część 1. Wykaz obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień Inżyniera Kontraktu na poszczególnych
etapach realizacji Umowy; zawierający również główne dane techniczne inwestycji
— Część 2. Podręcznik zarządzania Kontraktem FIDIC (zawierający pomocnicze schematy realizacji
poszczególnych zadań i/lub etapów Kontraktu FIDIC na Roboty Budowlane.
— Część 3. Wykaz Rejestrów prowadzonych przez Inżyniera Kontraktu wraz z wzorami formularzy gotowych do
wypełnienia (format pliku xls)
— Część 4. STWIORB (który będzie podlegał weryfikacji Inżyniera)
— Część 5. Przedmiar Robót budowlanych (który będzie podlegał weryfikacji Inżyniera);

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie
ul. Trębacka 4
Warszawa
00-074
Polska
Tel.:  +48 228261672
E-mail: biuro@arbitraz-sidir.pl 
Faks:  +48 228261672
Adres internetowy:http://arbitraz-sidir.pl/kontakt/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 7. Odwołanie wnosi się z zachowaniem
odpowiednich terminów:
a) 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 Ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób
b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz 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.
c) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Sekretariat Biura Odwołań:Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 24587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/10/2017


