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Ogłoszenie

Numer

2021-12100-59703

Id

59703

Powstaje w kontekście projektu

RPOP.05.04.00-16-0005/20 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku

Tytuł

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku

Warunki zmiany umowy

Podstawę, zakres, charakter i warunki wprowadzenia zmian zostały wskazane w istotnych dla stron 
postawieniach umowyy - zał. nr 5

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-07-16
1. Warunki zamówienia zmiana terminu
2. zaproszenie do składania ofert zmiana terminu
Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2021-07-16
1. zaproszenie do składania ofert
2. Warunki zamówienia
3. zał. nr 1 program funkcjonalno-użytkowy
4. decyzja środowiskowa - umorzenie
5. zał. nr 2 wykaz usług
6. zał. nr 3 wykaz osób
7. zał. nr 4 wzór oferty
8. zał. nr 5 istotne dla stron postanowienia umowy
9. zał. nr 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
10. zał. nr 7 oświadczenie o spełnianiu warunków

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-07-16

Data ostatniej zmiany

2021-07-16
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Termin składania ofert

2021-07-26 10:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o.
Dworcowa 2
48-250 Głogówek
NIP: 7550007264

Osoby do kontaktu

Dawid  Bojdo
tel.: +48774069915
e-mail: inwestycje@glogowek.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis
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Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełno branżowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (załącznik nr 1 do 
WZ) w zakresie wskazanym w warunkach zamówienia (WZ) - w ramach zadania pn. Modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Głogówku. Ostateczny termin wykonania kompletnej dokumentacji 
projektowej i złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia budowlanego ustala się do 60 dni od dnia 
podpisania umowy.
Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią Warunki Zamówienia, załącznik 
1 do WZ Projekt budowlany. Wszelkie informacje, załączniki oraz wyjaśnienia będą dostępne na 
stronie zamawiającego: http://bip.zkg.glogowek.pl/7/strona-glowna-bip.html - zakładka Zamówienia 
publiczne o wartości poniżej 130 000 zł netto.

Okres gwarancji

36 miesięcy

Kody CPV

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

prudnicki

Gmina

Głogówek

Miejscowość

Głogówek

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 
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albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy w zakresie 
modernizacji, przebudowy lub budowy oczyszczalni ścieków

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że będzie dysponował n/w osobami.
��Projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych 
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym 
stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie 
przedmiotowego zamówienia, posiadający doświadczenie w projektowaniu nie krótsze niż 5 lat. 
��Projektant w branży sanitarnej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych umożliwiające 
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym 
uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego 
zamówienia, posiadający doświadczenie w projektowaniu nie krótsze niż 5 lat. 
��Projektant w branży elektrycznej- osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych umożliwiające 
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym 
uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego 
zamówienia, posiadający doświadczenie w projektowaniu nie krótsze niż 5 lat. 
��Projektant w branży drogowej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych umożliwiające 
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym 
uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego 
zamówienia, posiadający doświadczenie w projektowaniu nie krótsze niż 5 lat. 
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych 
dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
oraz  odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzeżeniem art. 12a 
oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt 
zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy 
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Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów 
związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, 
jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod 
uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w 
tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy łącznie 
spełniają w/w warunek.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć wraz z ofertą:
1)�Aktualny odpis 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;
2)�Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 
na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji 
o tym czy 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 usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 
dokumenty - zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do WZ. 
3)�Wykaz osób, którymi będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział 
w wykonaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale V zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do WZ.;

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK
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Opis

Cena 100 % - zgodnie z zapisami warunków zamówienia (WZ)

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-07-16 - data opublikowania

-> 2021-07-26 10:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


