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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257517-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Bodzentyn: Usługi nadzoru budowlanego
2018/S 113-257517
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83
Bodzentyn
26-010
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Sęga
Tel.: +48 570823140
E-mail: dorota.sega@puk.bodzentyn.pl
Kod NUTS: PL721
Adresy internetowe:
Główny adres: www.puk.bodzentyn.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.puk.bodzentyn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z o.o.

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Usługi wodno-kanalizacyjne

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

Nazwa:
Nadzór inwestorski nad zadaniami realizowanymi w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Aglomeracji Bodzentyn”
Numer referencyjny: JRP.261.4.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
71520000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.
Działania Inżyniera obejmują usługi na etapie:
• projektowania i budowy poszczególnych zadań – aprobowanie dokumentacji projektowej i dokumentów
budowy przygotowanych przez Wykonawcę Robót;
• realizacji Robót oraz w Okresie Gwarancji i Rękojmi za wady.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000
71244000
71247000
71248000
71310000
71315210
71530000
71540000
71631300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Bodzentyn.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.
Projekt składa się z następujących zadań:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlano – montażowych, uruchomienie i
przekazanie do użytkowania zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla następujących
części zamówienia:
a) część I zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Wzdół Rządowy,
Wiącka, Hucisko, Stara Wieś, Wzdół – Kolonia, o łącznej długości kanalizacji sanitarnej około 25,0 km, w tym:
— planowana długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: około 20,0 km,
— planowana długość kanalizacji sanitarnej tłocznej: około 5,0 km,
— planowana ilość mieszkańców do podłączenia: 1 753 mieszkańców.
b) część II zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Psary - Podłazy,
Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra, o łącznej długości kanalizacji sanitarnej około
11,6 km, w tym:
— planowana długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: około 9,7 km,
— planowana długość kanalizacji sanitarnej tłocznej: około 1,9 km,
— planowana ilość mieszkańców do podłączenia: 1 044 mieszkańców.
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c) część III zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Sieradowice
Drugie, Sieradowice Pierwsze, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Dąbrowa Górna, o łącznej
długości kanalizacji sanitarnej około 18,5 km, w tym:
— planowana długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: około 12,1 km,
— planowana długość kanalizacji sanitarnej tłocznej: około 6,4 km,
— planowana ilość mieszkańców do podłączenia: 1 221 mieszkańców.
2) Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie;
3) Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Wzdół wraz z
podłączeniem rezerwowej studni głębinowej;
4) Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Bodzentynie ul. Opatowska;
5) Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej: Bodzentyn - ul. Suchedniowska
- długości ok. 1 km; ul. Suchedniowska - Leśna o długości ok. 850m; ul. Żeromskiego o długości ok. 1
km; odcinek Wzdół Stara Wieś, Wiącka o długości ok. 800 m; odcinek łączący ujęcia wody Bodzentyn
ulica Suchedniowska z ujęciem Bodzentyn ulica Opatowska o długości ok. 1,5 km; odcinek łączący sieć
wodociągową w miejscowości Hucisko z siecią wodociągową w miejscowościach Psary - Podłazy o długości ok
0,5 km; odcinek łączący sieć wodociągową w miejscowości Bodzentyn - ulica Wolności z siecią wodociągową w
miejscowości Podkonarze o długości ok. 400 m;
6) Montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach betonowych) na istniejącej sieci wodociągowej - 5 szt.;
7) Wymiana hydrantów p.poż. na istniejącej sieci wodociągowej - 886 szt.,
Inżynier będzie wykonywać swoje obowiązki wynikające z Umowy w ścisłej współpracy z Zamawiającym,
stosując się do ich zaleceń i obowiązujących rozporządzeń i wytycznych. Działania Inżyniera obejmują usługi na
etapie:• projektowania i budowy poszczególnych zadań – aprobowanie dokumentacji projektowej i dokumentów
budowy przygotowanych przez Wykonawcę Robót;
• realizacji Robót oraz w Okresie Gwarancji i Rękojmi za wady.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ Opisie przedmiotu
zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/09/2018
Koniec: 31/03/2022
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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0120/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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

Warunki udziału

III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 500 000,00 PLN,
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż: 200 000,00 PLN.
Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
a) dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości określonej w pkt 9.2.2 lit. b) IDW w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
c) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie wraz z podaniem ich wartości przedmiotu dat
wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy
usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy
d) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności
odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) wymagane osoby
Ekspert 1 - Inżynier Rezydent /Kierownik Zespołu (1 osoba) wykształcenie wyższe doświadczenie w
zarządzaniu inwestycjami na stanowisku Inżyniera Rezydenta lub kierownika/koordynatora zespołu nadzoru
inwestorskiego lub kierownika projektu na co najmniej 1 zakończonej inwestycji na roboty budowlane o wartości
min. 15 000 000,00 PLN brutto.
Ekspert 2 – Inspektor nadzoru branży sanitarnej I (2 osoby) uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych
wentylacyjnych gazowych i wodno-kanalizacyjnych doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru/
kierownika budowy/kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji polegającej na budowie/przebudowie/
modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej o dł. min.10 km.
Ekspert 3 – Inspektor nadzoru branży sanitarnej II (1 osoba) uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych
wentylacyjnych gazowych i wodno-kanalizacyjnych doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru/
kierownika budowy/kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji polegającej na budowie/rozbudowie/
3

przebudowie/modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 1 000 m /d z usuwaniem biogenów
(wartości jak dla RLM aglomeracji od 10 000).
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Ekspert 4 – Inspektor nadzoru branży drogowej (1 osoba) uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności robót drogowych doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora
nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji polegającej na budowie/odtworzeniu
dróg o dł. min. 3 km.
Ekspert 5 (1 osoba) – Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej doświadczenie w
pełnieniu funkcji inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji związanej
z gospodarką wodno-ściekową.
Ekspert 6 – Inspektor nadzoru branży elektrycznej (1 osoba) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji elektrycznych
doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót na co najmniej 1
inwestycji polegającej na budowie/rozbudowie/przebudowie/modernizacji oczyszczalni ścieków.
Ekspert 7 - Specjalista automatyk (1osoba)doświadczenie w projektowaniu i nadzorowaniu procesów
sterowania regulacji i automatyzacji co najmniej 1 inwestycji w skład, których wchodziła budowa/rozbudowa/
przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków.
Ekspert 8 - Technolog Oczyszczalni Ścieków – (1 osoba) doświadczenie zawodowe z zakresu rozruchu co
3

najmniej 1 oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 1 000 m /d z usuwaniem biogenów (wartości jak dla
RLM aglomeracji od 10 000).
b)należycie zrealizował w okresie 3 lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy to w tym okresie co najmniej
— 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla
inwestycji w sektorze wodno-ściekowym realizowanej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego
polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu lub zaprojektowaniu i modernizacji kanalizacji sanitarnej o dł. co
najmniej 10 km,
— 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla
inwestycji w sektorze wodno-ściekowym realizowanej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego
polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu lub zaprojektowaniu i przebudowie/modernizacji lub
3

zaprojektowaniu i rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 1 000 m /d z usuwaniem
biogenów (wartości jak dla RLM aglomeracji od 10 000).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
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IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/07/2018
Czas lokalny: 12:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25/07/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o., ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn.
JEDZ składa się zgodnie z wzorem standardowego formularza w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
JEDZ na wskazany adres: sekretariat@puk.bodzentyn.pl .
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo
zamówień publicznych wystawionej nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. 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
c) 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 mies. 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
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d) 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 ustawy Pzp.
e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów o których
mowa w pkt 1 lit a-d składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w
sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia §7 i §8.
3. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej
ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1332) wraz rozporządzeniami
wykonawczymi rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw
członkowskich Unii Europejskiej Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym którzy nabyli
prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności jeżeli te kwalifikacje
zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65)
4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 16 000,00 zł wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego
83 1750 0012 0000 0000 3870 6168 z dopiskiem „wadium w postępowaniu na: Nadzór inwestorski nad
zadaniami realizowanymi w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji
Bodzentyn”
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i
1240)
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2018
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