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Ogłoszenie

Numer

2022-12100-92130

Id

92130

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 
postanowieniach umowy - zał. nr 6

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-02-08
1. zaproszenie do składania ofert
2. Warunki zamówienia
3. zał. nr 1 projekt budowlany i projekty techniczne część 1
4. zał. nr 1 projekt budowlany i projekty techniczne część 2
5. zał. nr 2 przedmiar robót
6. zał. nr 3 wykaz robót
7. zał. nr 4 wykaz osób
8. zał. nr 5 wzór oferty
9. zał. nr 6 istotne postanowienia umowy
10. zał. nr 7 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
11. zał. nr 8 oświadczenie o spełnianiu warunków

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-02-08

Data ostatniej zmiany

2022-02-08

Termin składania ofert

2022-02-23 10:00:00
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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 – II etap

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku - II etap.
1.�Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac modernizacyjnych na osadnikach 
wtórnych, piaskowniku, złożach zraszanych, stawie stabilizacyjnym, składowisku osadów 



Wygenerowano: 2022-02-08 14:20 Strona 3 / 7

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku

odwodnionych, komorze K2, rurociągu odpływowym, ciągach komunikacyjnych:
1)�Osadniki wtórne – wykonanie wymiany rurociągu recyrkulatu osadów wraz z armaturą.
2)�Wykonanie krat pomostowych poręczy.
3)�Wymiana zastawek na obiektach istniejących.
4)�Oczyszczenie dwukomorowego piaskownika wraz z jego renowacją.
5)�Złoża zraszane – nadbudowa słupów i ścian, budowa zadaszenia z poliwęglanu, podwyższenie i 
wymiana głowic zraszaczy zraszających złoże, wykonanie rynien ociekowych tacy złoża.
6)�Wymiana rurociągów pomiędzy złożami zraszanymi a osadnikiem Imhoffa.
7)�Zarurowanie kanału odpływowego między osadnikami wtórnymi a stawem.
8)�Wykonanie AKPiA dla obiektów remontowanych bądź przebudowywanych.
9)�Wylot – zabudowa zastawki odcinającej.
10)�Wymiana układu napowietrzania (zraszanie) stawu stabilizacyjnego wraz z wymianą pompy wraz 
z oczyszczeniem stawu.
11)�Składowisko osadów odwodnionych – budowa wiaty na osady, odwodnienia, oświetlenia, 
monitoringu obiektu oraz rurociągu odprowadzającego odcieki.
12)� Oczyszczenie obiektów oczyszczalni – staw stabilizacyjny.
13)�Zabezpieczenie wylotu z istniejącego sitopiaskownika do piaskownika.
14)�Nawierzchnia drogowa.
Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do WZ Projekt budowlany, 
projekty techniczne oraz pomocniczo przedmiar robót załącznik nr 2 do WZ.
Wszelkie informacje, załączniki oraz wyjaśnienia będą dostępne na stronie zamawiającego: 
http://bip.zkg.glogowek.pl/7/strona-glowna-bip.html - zakładka zamówienia publiczne sektorowe.

Okres gwarancji

48 miesięcy

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj Województwo
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Polska 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę 
budowlaną związaną z budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków o 
wartości min. 1 000 000 PLN netto.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że będzie dysponował n/w osobami.
��Kierownik budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej 
- �osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia 
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym 
stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie 
przedmiotowego zamówienia, posiadający min. 3 letnie doświadczenie 
w kierowaniu w/w robotami budowlanymi oraz zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów 
Budownictwa.
��Kierownik robót w branży sanitarnej -�osoba posiadająca uprawnienia 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń lub 
inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których 
w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające 
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zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, posiadający min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu 
w/w robotami budowlanymi
��Kierownik robót w branży elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych 
samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia 
budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, 
posiadający min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu w/w robotami budowlanymi.
��Kierownik robót: posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 
drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, 
których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności 
umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, posiadający min. 3 letnie doświadczenie 
w kierowaniu w/w robotami budowlanymi.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN.

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)�Wykaz robót budowlanych 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 roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji 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 wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
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przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 
dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 3 do WZ. 
2)�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 4 do WZ.
3)�Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych w dziale V pkt 2 zgodnie z 
załącznikiem nr 7 do WZ.
4)�Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w dziale V pkt 1 
zgodnie z załącznikiem nr 8 do WZ.
5)�Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na 
kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00PLN.
6)�Dowód zapłaty wadium.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - 100 %

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-02-08 - data opublikowania
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-> 2022-02-23 10:00:00 - termin składania ofert

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

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


