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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522699-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Turek: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
2020/S 213-522699

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Polna 4
Miejscowość: Turek
Kod NUTS: PL414 Koniński
Kod pocztowy: 62-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Gałczyński
E-mail: zamowienia@pgkim-turek.pl 
Tel.:  +48 632800307
Faks:  +48 632784151
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.pgkim-turek.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można 
uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.pgkim-turek.pl/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=223
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WykonawcyGlowna.aspx

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku
Numer referencyjny: DGK-GRAIZ/SG-110/2020

II.1.2) Główny kod CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa 
(modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku" obejmującej m.in. realizację robót budowlanych na podstawie 
projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB oraz przedmiarów robót, uzyskanie niezbędnych 
decyzji administracyjnych, dostawy, Szczegółowy zakres zamówienia określają zapisy SIWZ, projekt budowlany, 
projekt wykonawczy, STWiORB oraz przedmiarów robót a także zapisy zawarte we wzorze umowy. Projekt 
budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB oraz przedmiary robót osobne dla każdej z części zamówienia a 
także wzór umowy stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagęszczanie i uzdatnianie osadu
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45232421 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45000000 Roboty budowlane
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231510 Rurociągi przesyłowe sprężonego powietrza
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232422 Roboty w zakresie uzdatniania osadów
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252200 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262000 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600 Instalacje niskiego napięcia
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000 Tynkowanie
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100 Roboty malarskie
45443000 Roboty elewacyjne
16710000 Ciągniki rolnicze pedałowe
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16520000 Samowyładowcze przyczepy do celów rolniczych
43250000 Ładowarki czołowe
16140000 Maszyny do rozrzucania obornika
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
72410000 Usługi dostawców

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Turek

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiot zamówienia obejmuje: rozbudowę gospodarki osadowej, budowę systemu dezodoryzacji, 
przebudowę z rozbudową wewnętrznej komunikacji drogowej, przebudowę ogrodzenia, dostawę wyposażenia 
technicznego oraz urządzenie zieleni.
Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację lub budowę następujących obiektów oraz wykonanie 
następujących robót budowlanych i dostaw:
— stacja zagęszczania i odwadniania osadów budynek gospodarki osadowej,
— prasa filtracyjno-taśmowa ze stacją polimeru – dostawa, montaż, rozruch nowych urządzeń,
— prasa filtracyjno-taśmowa ze stacją polimeru – remont istniejących urządzeń,
— instalacje elektryczne i AKPiA,
— komory rozdzielcze przy osadnikach wtórnych,
— naprawa i zabezpieczenie konstrukcji betonowych poprzez zastosowanie warstw naprawczych i 
hydroizolacji,
— wiata kompostowania osadów,

— roboty budowlane powierzchnia użytkowa Pu = 800 m2,
— instalacje oświetleniowa,
— poletka osadowe – likwidacja/przebudowa,
— roboty budowlane przebudowa,
— roboty budowlane likwidacja,
— plac gromadzenia odpadów częściowo zadaszony,

— roboty budowlane powierzchnia użytkowa pu = 500 m2,
— instalacje oświetleniowa,
— instalacja dezodoryzacji,
— montaż instalacji,
— instalacja zraszająco-zamgławiająca,
— montaż instalacji,
— budynek socjalno-warsztatowy,
— remont budynku,
— dostawa wyposażenia technicznego,
— ciągnik rolniczy o mocy min. 130 kM,
— rozrzutnik o ładowności 8–12 ton,
— przyczepa samowyładowcza o ładowności 8–12 ton,

— ładowarka do osadów o pojemności łyżki 2 m3,
— przewoźny sampler lodówkowy do poboru prób,
— wiata sprzętu,
— roboty budowlane,
— instalacje oświetleniowa,
— wiata magazynowa,
— roboty budowlane,
— instalacja oświetleniowa,
— wiata magazynowa,
— roboty budowlane,
— instalacja oświetleniowa,
— place manewrowe, chodniki,
— ogrodzenie,
— hydromechaniczne czyszczenie,
— zabezpieczenie konstrukcji hydroizolacją,
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— wymiana bramy i furtki,
— zieleń,
— wykonanie humusowania, obsiew mieszanką traw,
— wykonanie nasadzenia według zestawienia zawartego w specyfikacji,
— sterowanie procesem technologicznym AKPiA,
— rozruch wszystkich zbudowanych i zmodernizowanych obiektów z uzyskaniem efektu ekologicznego,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony termin gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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.02.03.00-00-0043/17

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Tlenowa stabilizacja osadów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45000000 Roboty budowlane
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231500 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232421 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45232422 Roboty w zakresie uzdatniania osadów
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252200 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
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45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262000 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600 Instalacje niskiego napięcia
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000 Tynkowanie
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45443000 Roboty elewacyjne
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
72410000 Usługi dostawców

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Turek

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę KTSO 3 i stacji dmuchaw nr 2.
KTSO 3.

Roboty budowlane kubatura V = 3 885 m3.
Wyposażenie technologiczne: mieszadła zatapialne na prowadnicach, ruszt napowietrzający 
drobnopęcherzykowy.
Instalacje elektryczne i AKPiA.
Stacja dmuchaw nr 2.
Wyposażenie technologiczne: dmuchawy śrubowe wraz z armaturą szt. 2.
Instalacje elektryczne i AKPiA: podłączenie zasilania z istniejącego przyłącza oraz dobudowa systemu 
sterowania w oparciu o istniejący sterownik i system wizualizacji w centralnej sterowni.
Rozruch wszystkich zbudowanych i zmodernizowanych obiektów wraz z uzyskaniem efektu ekologicznego.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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
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Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.03.00-00-0043/17

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt12–23 ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 
ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy (przesłanki 
wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 ustawy oraz spełniający warunki udziału w 
postępowaniu, określone w pkt 8.2 SIWZ.
2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów – Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie;
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3.2. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy (z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i 
pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 
ustawy.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający 
zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie 
zakłócił konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia tj.
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 6 000 000, 00 PLN 
(słownie sześć milionów złoty) – dla części 1;
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000, 00 
PLN(słownie trzy miliony złoty) – dla części 2.
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu:
1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert;
2. inne dokumenty, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca jest zdolny do wykonania udzielonego zamówienia, jeżeli posiada wolne 
środki finansowe w wysokości co najmniej 6 000 000 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co 
najmniej 6 000 000 PLN dla części 1 oraz posiada wolne środki finansowe w wysokości co najmniej 3 000 000 
PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 000 000 PLN dla części 2.
Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca 
zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o 
niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie 
internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Wymagane jest wykazanie przez Wykonawców, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie wykonali:
a) Roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy, na zakres której składają się budowa, przebudowa 

lub rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 15 000 m3/d o wartości co 
najmniej 15 000 000 PLN (piętnaście milionów złotych).
2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
a) kierownik budowy posiadający:
— min. 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w tym doświadczenie na stanowisku 
kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru;
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i rozporządzenie Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) inżynier elektryk posiadający:
— min. 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami elektrycznymi, w tym doświadczenie na stanowisku 
kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru;
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
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(Dz.U. poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów;
c) inżynier automatyk – posiadający: min. 2 lata doświadczenia w kierowaniu robotami z branży AKPiA, 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz.U. poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów;
d) inżynier branży sanitarnej – posiadający: min. 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami 
sanitarnymi, w tym doświadczenie na stanowisku kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru; 
w branży sanitarnej, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i 
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, powyższe wymagania odnoszą się 
zarówno do części 1 jak i części 2 zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (wzór wykazu stanowi 
załącznik nr 7 do SIWZ),
2. Dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, zawierające 
w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane,
3. Inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 2;
4. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami(wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich 
Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu 
niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą o zasadach uznania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.z 
2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725)

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
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1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 100 000,00 PLN 
(słownie: sto tysięcy 00/100) dla części 1 zamówienia oraz 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) 
dla części 2 zamówienia. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na dwie części Wykonawca winien 
złożyć wadium 100 000,00 PLN i 50 000,00 PLN.
Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy.
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 
% odnosi się zarówno dla części 1 jak i części 2 zamówienia.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone w PLN. Szczegółowe 
zasady oraz sposób rozliczeń określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniem art. 23 ustawy. 
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawcy występujący wspólnie, 
których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są nie później niż 3 dni przed podpisaniem 
umowy przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum lub umowę spółki.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa zakres, charakter i warunki wprowadzenia zmian zostały 
wskazane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/12/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/12/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Sala Konferencyjna Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4, 
62-700 Turek, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania/deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego udostępnianego 
Zamawiającemu za pośrednictwem miniPortalu po upływie terminu otwarcia ofert. Otwarcie ofert jest jawne, 
Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia 
Wykonawcy z postępowania:
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawiona 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy (z 
wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d ustawy) oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 
pkt 6 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13 ustawy (z 
wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d ustawy) oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 
pkt 5 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu 
do osób fizycznych;
4. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 9 do SIWZ);
6. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na 
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 
5 pkt 5 i 6 ustawy (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 9 do SIWZ);
7. oświadczenie Wykonawcy o wydaniu albo braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 9 do SIWZ) a w 
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności ustawy, w przypadku jeśli wydano wobec Wykonawcy prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca 
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może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów wymienionych w pkt 1–4 składa dokumenty wg. paragrafu 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami niniejszej ustawy (dział VI 
ustawy – „Środki ochrony prawnej”).
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO):
1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób;
3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w 
pkt 1 i w pkt 2.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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. Odwołujący 
przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania 
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po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez 
KIO orzeczenia.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa 
KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie 
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2020
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