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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308534-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Ruda Śląska: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2020/S 126-308534

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
Adres pocztowy: ul. Pokoju 13
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 41-709
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Rother, Monika Mikoszek
E-mail: przetargi@pwik.com.pl 
Tel.:  +48 323424269
Faks:  +48 323424272
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwik.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania „Modernizacja 
oczyszczalni ścieków »Barbara« w Rudzie Śląskiej”
Numer referencyjny: GRZ/262/56-TO/2020

II.1.2) Główny kod CPV
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71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków »Barbara« w Rudzie Śląskiej”. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki

II.2.4) Opis zamówienia:
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W ramach przedmiotu zamówienia należy:
1) wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską;
2) wykonać koncepcję technologiczną przed projektowaniem, która obejmuje: poprawne wykonanie koncepcji 
i uzgodnienie jej przez Zamawiającego warunkują dalszą realizację umowy – etap projektowania wskazany w 
Opisie przedmiotu zamówienia.
Zakres koncepcji technologicznej:
Koncepcja powinna zostać sporządzona w zakresie szczegółowości wystarczającym do jednoznacznej oceny 
zaproponowanych w niej rozwiązań technicznych, w tym:
— ustalenie lokalizacji projektowanych obiektów na mapie S+E+U w skali 1:500 wraz z niezbędnymi dojazdami,
— sporządzenie profile przepływu ścieków przez oczyszczalnie, w tym zbiornika retencyjnego,
— rozmieszczenie urządzeń technologicznych w obiektach,
— opracowanie opisu technicznego podstawowych urządzeń I wydajności,
— dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu również na nośniku CD / DVD w formacie plików 
zgodnie z punktem 8,
— zatwierdzenie koncepcji technologicznej przez PWiK jest podstawą do dalszego projektowania;
3) uzyskać mapy dla celów projektów;
4) wykonać projekt architektoniczno-budowlany zatwierdzony przez Zamawiającego;
5) wykonać projekty wykonawcze dla zatwierdzonych projektów architektoniczno-budowlanych;
6) wykonać przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski;
7) uzyskać wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do wykonania inwestycji;
8) sporządzić specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
9) w przypadku kolizji planowanych prac z istniejącym drzewostanem – uzyskać zezwolenie na usunięcie 
drzew.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna pod 
adresem: (https://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik) na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

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
Wartość bez VAT: 2 900 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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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:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
kwotę nie mniejszą niż 1 500 000 PLN.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w 
wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN. Zamawiający uzna wymóg za spełniony również w przypadku, 
gdy Wykonawca wykaże, iż dysponuje niewykorzystaną linią kredytową lub innym podobnym instrumentem 
kredytowym, na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN.
Uwaga: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty 
inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
które posiadają wymagane uprawnienia budowlane – tj. dysponuje:
— co najmniej jedną osobą posiadającą wymagane prawem uprawnienia budowlane do projektowania w branży 
sanitarnej, która będzie sprawowała funkcję technologa, z doświadczeniem technicznym przy projektowaniu 

co najmniej jednego obiektu oczyszczalni w technologii SBR o przepustowości 10 000 m3/dobę i dwóch w 
technologii SBR z ciągłym przepływem ścieków (obiekty zaprojektowane i zrealizowane),
— co najmniej jedną osobą, posiadającą wymagane prawem uprawnienia do projektowania w branży sanitarnej 
z doświadczeniem technicznym przy projektowaniu co najmniej jednego obiektu oczyszczalni ścieków o 

przepustowości 10 000 m3/dobę,
— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń z doświadczeniem technicznym przy projektowaniu co najmniej jednego obiektu oczyszczalni 

ścieków o przepustowości 10 000 m3/dobę,
— co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do projektowania, z doświadczeniem 
technicznym przy projektowaniu co najmniej jednego obiektu oczyszczalni ścieków o przepustowości 10 000 

m3/dobę.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż dysponuje łącznie 4 osobami 
spełniającymi wskazane wyżej wymogi.
Uwaga: W przypadku wykonywania usługi przez podmioty wspólnie składające ofertę warunek dotyczący 
uprawnień, o którym mowa w niniejszym punkcie uznaje się za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dysponuje osobami posiadającymi 
wymagane uprawnienia i zrealizuje usługi, do których te uprawnienia są wymagane.

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:
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Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór umowy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 
ustawy.

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

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2020
Czas lokalny: 11:00

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: 18/08/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, 41-709 
Ruda Śląska, ul. Pokoju 13, POLSKA, budynek nr 2, sala nr 9 lub budynek nr 2, pokój nr 2.

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. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 PLN.
2. Do sekcji IV.2.6: termin związania ofertą wynosi 60 dni.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu 
VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g ustawy).
2. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego zostało opisane w rozdziale XXVIII SIWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2020
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