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Ogłoszenie

Numer

2021-12100-39058

Id

39058

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 we wzorze umowy - zał. nr 
6a i 6b

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-03-25
1. Zaproszenie do składania ofert
2. Warunki Zamówienia
3. zał. nr 1 projekt budowlany
4. zał. nr 2 progam funkcjonalno użytkowy
5. zał. nr 3 wykaz robót
6. zał. nr 4 wykaz osób
7. zał. nr 5a wzór oferty
8. zał. nr 5b wzór oferty
9. zał. nr 6a istotne postanowienia umowy
10. zał. nr 6b istotne postanowienia umowy
11. zał. nr 7 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
12. zał. nr 8 oświadczenie o spełnianiu warunków
13. zał. nr 9 przedmiar robót

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2021-03-25

Data ostatniej zmiany

2021-03-25
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Termin składania ofert

2021-04-09 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

Prace zgodnie z projektem budowlanym

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis
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Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku - Część nr 1: Wykonanie między innymi 
prac modernizacyjnych związanych z komorą zasuw, pompownią pomocniczą, rurociągami 
odprowadzającymi ścieki oraz sitopiaskownikiem.
Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią Warunki Zamówienia, załącznik 
1 do WZ Projekt budowlany oraz pomocniczo przedmiar robót załącznik nr 9 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

36

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
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Część 1 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.
Część 1
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 zrealizowanie przedmiotowego 
zamówienia.
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.
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 Zamawiającym a Wykonawcą, a także 
zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego 
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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

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że;
a) Część 1 - wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę nie mniejszą niż 
1 000 000,00 PLN.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - 100 %

Część: 2

Tytuł części 2

Prace zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2
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Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku - Część nr 2: Opracowanie pełno branżowej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj 
i wybuduj, na podstawie, której możliwa będzie realizacja budowy zarówno pod względem 
formalno-prawnym jak i technicznym oraz wykonanie robót zgodnie z tą dokumentacją zadania. 
Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią Warunki Zamówienia oraz załącznik 
2 do WZ Program Funkcjonalno użytkowy.

Okres gwarancji

36

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

prudnicki

Gmina

Głogówek

Miejscowość

Głogówek

Warunki, jakie musi spełniać oferent
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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:
Część 2 co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową, rozbudową lub 
modernizacją oczyszczalni ścieków o wartości min. 500 000 PLN netto.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował n/w 
osobami.
Część 2
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 zrealizowanie przedmiotowego 
zamówienia.
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.

Typ
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że;
Część 2 - wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę nie mniejszą niż 
500 000,00 PLN.

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - 100 %

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-03-25 - data opublikowania

-> 2021-04-09 10:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy
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Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


