
Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia

20-12-2018

Termin składania ofert

10-01-2019

Numer ogłoszenia

1156729

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o. w Słubicach 
ul. Krótka 9, 69-100 Słubice

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Dariusz Kuczyński - Kierownik 
Jednostki Realizującej Projekt (Dział Nadzoru Techniczno-Eksploatacyjnego) adres e-mail 
kontakt@zuws.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

95 758 26 65

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi, polegające na nadzorowaniu działań Wykonawcy Robót 
budowlanych w zakresie dotyczącym technologii oczyszczalni i weryfikacja poprawności i 
rzetelności działań Nadzoru budowlanego. Przedmiotem umowy na roboty budowlane jest 
budowa i przebudowa istniejącego węzła biologicznego oczyszczania ścieków wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Słubicach.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne



Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: słubicki Miejscowość: Słubice 

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi, polegające na nadzorowaniu działań Wykonawcy Robót 
budowlanych w zakresie dotyczącym technologii oczyszczalni i weryfikacja poprawności i 
rzetelności działań Nadzoru budowlanego. Przedmiotem umowy na roboty budowlane jest 
budowa i przebudowa istniejącego węzła biologicznego oczyszczania ścieków wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Słubicach.

Przedmiot zamówienia

Nadzorowanie działań Wykonawcy Robót budowlanych w zakresie dotyczącym technologii 
oczyszczalni i weryfikacja poprawności i rzetelności działań Nadzoru budowlanego.

Kod CPV

71311000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie do osobistego przyjazdu roboczego do Spółki co najmniej::
• raz na kwartał na posiedzenie JRP
• 2 razy w miesiącu w związku z radami budowy lub odbiorami robót w godzinach od 10.00 do 
15.00),

Załączniki

• Tom 2 Kontrakt
• Tom 1 SIWZ IDW Załączniki
• Tom 1 SIWZ IDW

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania. 
Zamawiający nie precyzuje danego warunku. W celu potwierdzenia jego spełnienia Wykonawcy 
składają tylko „OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 



POSTĘPOWANIU" - wypełniony Załącznik nr 1 do niniejszej TOM I SIWZ IDW. Ocena 
spełnienia tego warunku nastąpi według reguły spełnia nie spełnia na podstawie złożonego 
oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą wykazać się udokumentowanym 
doświadczeniem – o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w 
tym okresie) wykonali następujące rodzaje usług.
3. Wykonawca musi się wykazać:
B1. Wykonaniem co najmniej dwóch usług doradczych w obszarze dotyczącym uwarunkowań 
prawnych, środowiskowych lub technologicznych związanych z wdrażaniem inwestycji wodno 
ściekowej;

3. SPECJALISTA DS. PROJEKTU POIIS MUSI POSIADAĆ NASTĘPUJĄCĄ WIEDZĘ I 
DOŚWIADCZENIE:
1.1. Mieć wykształcenie wyższe techniczne (tytuł naukowy co najmniej magister inżynier)
1.2. Posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i/lub nadzoru w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa
1.3. Posiadać doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych, co najmniej 10 lat 
licząc od dnia uzyskania uprawnień o których mowa w pkt. 1.2. Zamawiający uzna każde 
udokumentowane doświadczenie: umowa u pracę, umowa o dzieło, własna działalność 
gospodarcza, etc.
1.4. Posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej trzech opinii (audytów) technicznych 
dotyczących rozwiązań technologicznych oczyszczalni ścieków ujmujących węzeł przeróbki 
osadu o minimalnej przepustowości 15 000 RLM

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

3. SPECJALISTA DS. PROJEKTU POIIS MUSI POSIADAĆ NASTĘPUJĄCĄ WIEDZĘ I 
DOŚWIADCZENIE:
1.1. Mieć wykształcenie wyższe techniczne (tytuł naukowy co najmniej magister inżynier)
1.2. Posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i/lub nadzoru w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa
1.3. Posiadać doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych, co najmniej 10 lat 
licząc od dnia uzyskania uprawnień o których mowa w pkt. 1.2. Zamawiający uzna każde 
udokumentowane doświadczenie: umowa u pracę, umowa o dzieło, własna działalność 
gospodarcza, etc.
1.4. Posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej trzech opinii (audytów) technicznych 
dotyczących rozwiązań technologicznych oczyszczalni ścieków ujmujących węzeł przeróbki 
osadu o minimalnej przepustowości 15 000 RLM

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uznaje za wystarczające następujące warunki odnoszące się do zdolności 
ekonomicznej i finansowej:
Aby zachować odpowiednią płynność finansową w trakcie realizacji umowy Wykonawca musi 



wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową do wysokości min. 
50.000,00 zł;

Warunki zmiany umowy

1. Umowa zostanie podpisana z wykorzystaniem projektu umowy, który stanowi TOM II. SIWZ 
obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, po uwzględnieniu w tym projekcie warunków 
realizacji zamówienia wynikających z Oferty Wykonawcy (które Zamawiający wskazał w jako 
wartości brzegowe a Wykonawcy mogą ( dla uzyskania punktów w ramach przyjętych kryteriów 
oceny ) zaoferować warunki korzystniejsze.
2. Zamawiający przewidział w umowie zmiany możliwe do dokonania w trakcie realizacji 
umowy, których enumeratywny katalog zawiera §10, TOM III. Wzór umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik 5.1. „OFERTA”, stanowi ogólne zobowiązania Wykonawcy. Podana część będzie 
stanowiła pierwsze strony Oferty. 
Kolejne strony Oferty powinny stanowić odpowiednio:
Załącznik 5.2. „Formularz cenowy". 
1) Wypełniony formularz stanowiący Załącznik 1. Do niniejszej SIWZ IDW „Oświadczenie o 
spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu” 
2) Wypełniony formularz stanowiący Załącznik 2. Do niniejszej SIWZ IDW 
„DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY” 
3) Jeżeli Wykonawca korzysta z potencjału innych podmiotów w wykazaniu spełnia warunku 
wiedzy i doświadczenia to do przedkładanych dokumentów należy dołączyć deklarację tego 
podmiotu do udostępnienia zasobów podając formę, okres i zakres tego udostępnienia. 
Dokumenty należy dołączyć w jednym egzemplarzu w formie kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę (dotyczy dokumentów Wykonawcy oraz może 
dotyczyć dokumentów pochodzących od innych podmiotów) lub przez te podmioty (dotyczy 
informacji przedkładanych w oparciu o Potencjał innego podmiotu).
4) Wypełniony formularz stanowiący Załącznik 3. Do niniejszej SIWZ IDW „POTENCJAŁ 
KADROWY”.
Jeżeli Wykonawca korzysta z potencjału innych podmiotów to w celu wykazania spełnia warunku 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, to do przedkładanych dokumentów należy dołączyć deklarację tego podmiotu do 
udostępnienia zasobów podając formę, okres i zakres tego udostępnienia wraz z deklaracją 
oddelegowania do realizacji danego zadania. Sposób przygotowania dokumentów jak w pkt. 3) 
powyżej.
5) Wypełniony formularz stanowiący Załącznik 4. Do niniejszej SIWZ IDW „Oświadczenie o 
braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy” - W przypadku Wykonawców składających Ofertę 
wspólną każdy z Wykonawców indywidualnie składa to oświadczenie. To samo dotyczy 
wspólników spółki cywilnej.
6) Pełnomocnictwo: Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego 
przedstawiciela. Jeśli prawo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (podpisania oferty) nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z Ofertą, 
należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo - dołączone pełnomocnictwo powinno być 
złożone w oryginale lub w formie notarialnej potwierdzonej kopii. W razie wątpliwości przyjmuje 
się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje poświadczanie za zgodność z oryginałem 
załączanych kopii dokumentów.
7) Załączniki oferty stanowią jej integralną część. Powinny one być czytelnie oznaczone.
8) Ofertę należ spiąć, ponumerować i zaparafować każda stronę wraz pieczątką imienną osoby 



upoważnionej do złożenia Oferty.
9) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza zamówienia podobne w wysokości nie przekraczającej 50% wartości 
zamówienia podstawowego.
Zamówienia podobne mogą być udzielone w przypadku ziszczenia się przesłanek, o których 
mowa w Zmianach do umowy, które okazały się konieczne do wykonania, a których nie 
przewiduje Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie zakresu i czasu obowiązywania umowy. 
Zmiana zakresu może wynikać przykładowo z następujących przesłanek:
a) rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu (wynikająca ze zgody NFOŚiGW zatwierdzonej 
aneksem do umowy o dofinansowanie);
b) wydłużono czas realizacji projektu;
c) pojawiła się konieczność przejęcia dodatkowych obowiązków;
d) zwiększenie częstotliwości osobistych przyjazdów do Spółki;
e) pojawienie się konieczności uczestniczenia w delegacjach służbowych.
Przewidziane zamówienia "podobne" nie stanowią bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego 
do ich udzielenia, ale stanowią jedynie kwotę rezerwy na ryzyko Zamawiającego wystąpienia 
określonych w Umowie ryzyk projektu, które Zamawiający pozostawił po swojej stronie, a które 
mogą generować potrzebę zlecenia zamówień podobnych. Istotą dopuszczenia zamówień 
podobnych jest to aby Wykonawca nie wliczał w cenę rezerwy na ryzyko wystąpienia tych prac i 
jednocześnie zapewnienie odpowiedniej elastyczności Umowy tak, aby zadania ważne z punktu 
widzenia racjonalności technologicznej wykonywane były z zachowaniem ciągłości wiedzy w 
projekcie - tj. przez tą samą osobę od początku realizacji projektu.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty nie odrzucone będą poddane ocenie według następujących kryteriów oceny punktowej: 
• Kryterium 1:[CO] Cena Ofertowa [CO]- waga70% ……w [ zł ] 
• Kryterium 2. [ZK] Zaangażowanie Specjalisty ds. technologii oczyszczalni waga 10%w [%] 
• Kryterium 3. [DCW] Deklaracja ciągłości wiedzy w projekcie waga 10%- [szt.] 
• Kryterium 4.[WDD] Warunki dodatkowej dostępności waga 10%

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie zapisów niniejszej SIWZ IDW. Zamawiający wykluczy z 
postępowania podmioty, które nie wykazały spełnienia następujących warunków/ lub w stosunku 
do których Zamawiający stwierdził istnienie określonej przesłanki dającej podstawy do 
Wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
Warunek I.1. Nie wykazały spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 6.1; 
6.2; 6.3 i 6.4 niniejszej SIWZ IDW;
Warunek I. 2. Podmioty, które nie wykazały, że nie znajdują się w stanie likwidacji bądź 
upadłości z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego;
Warunek I.3. Podmioty, które nie wykazały, że nie zalęgają w opłacaniu podatków oraz składek 
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;



Warunek I.4. Podmioty, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
Warunek I.5. Podmioty które wykonywały bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 
prowadzonego postępowania, lub posługiwały się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców/osób w 
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji (jeśli dotyczy);
Warunek I.6. Wykonawcy którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące 
mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (jeśli dotyczy).

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH SPÓŁKA Z O. O.

Adres

Krótka 9

69-100 Słubice

lubuskie , słubicki

Numer telefonu

95 758 2665

NIP

5980003799

Tytuł projektu

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0033/16-00


