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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143960-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Chocianów: Usługi inżynieryjne
2020/S 060-143960
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Chocianów
Adres pocztowy: ul. Ratuszowa 10
Miejscowość: Chocianów
Kod NUTS: PL516
Kod pocztowy: 59-140
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Nadia Barchan
E-mail: nadia.barchan@chocianow.pl
Tel.: +48 768185020
Faks: +48 768185061
Adresy internetowe:
Główny adres: http://chocianow.bip.pbox.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://chocianow.bip.pbox.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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy
Chocianów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Numer referencyjny: RU.271.2.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
71300000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie budowy grawitacyjnej i tłocznej sieci kanalizacyjnej sanitarnej
na terenie miasta i gminy Chocianów, o łącznej długości ok. 59,4 km, w miejscowościach: Pogorzeliska,
Parchów, Chocianów, Trzebnice, Chocianowiec, Żabice, Ogrodzisko, wchodzących w skład aglomeracji
Chocianów. Sieć kanalizacyjna z tych miejscowości ma poprowadzić ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków w
Chocianowie.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pogorzeliska Parchów i
Chocianów
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pogorzeliska, Parchów i
Chocianów, w zakresie:
— budowy sieci grawitacyjne o średnicy ø 160–315 o długości około 16,6 km,
— budowy sieci tłoczne o średnicy ø 63–250 o długości około 11,3 km,
— budowy pompownie sieciowe – ilość około 9 kpl.,
— budowy pompownie tranzytowe – ilość około 2 kpl.
W miejscowości Chocianów sieć kanalizacyjna zostanie wybudowana tylko w miejscach obecnie
nieskanalizowanych. Jeśli zajdzie taka potrzeba Zamawiający może wskazać dodatkowe odcinki do wykonania,
które będą realizowane zgodnie z umową jako roboty dodatkowe.
Przewidywane jest ponadto wyłączenie z eksploatacji i likwidacja istniejących dwóch oczyszczalni ścieków w
m. Trzebnice i w Chocianowie (oczyszczalnia osiedlowa na terenie Nadleśnictwa Chocianów) – prace te będą
wykonane w ramach odrębnego zadania. Użytkownicy od których ścieki trafiały na te oczyszczalnie ścieków
będą podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki na teren miejskiej oczyszczalni ścieków
w Chocianowie. Wykonawca zaprojektuje odcinek łączący sieć osiedlową z istniejącą OŚ w Chocianowie. Ulice:
Daglezjowa, Leśna, Wiązowa oraz Głogowska (nr 18, 19, 19A, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 24, 24A, 22, 22A, 20, 20A
oraz nowo budowany blok) obecnie odprowadzające ścieki na lokalną OŚ będą musiały być przeprojektowane i
podłączone do miejskiej oczyszczalni ścieków.

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
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Okres w miesiącach: 18
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
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (dla każdej z części zamówienia
odrębnie).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebnice, Chocianowiec,
Żabice-Ogrodzisko
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebnice, Chocianowiec,
Żabice-Ogrodzisko, w zakresie:
— budowy sieci grawitacyjne o średnicy ø 160–315 o długości około 18,8 km,
— budowy sieci tłoczne o średnicy ø 63–250 o długości około 12,7 km,
— budowy pompownie sieciowe – ilość około 4 kpl.,
— budowy pompownie tranzytowe – ilość około 3 kpl.,
— budowy pompownie przydomowe – ilość około 3 kpl.,
— przebudowy i rozbudowy głównej przepompowni ścieków przy ul. Głogowskiej w Chocianowie wraz
z modernizacją obiektów towarzyszących, pomocniczych i infrastruktury technicznej niezbędnych do ich
poprawnego funkcjonowania.
Liczba obiektów została wskazana orientacyjnie. Zadaniem projektanta będzie określenie optymalnej liczby
obiektów i uzbrojenia sieci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie robót będących przedmiotem niniejszego kontraktu oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgodnie z ustawą Prawo budowlane pozwolenia na budowę (odrębnie dla
każdej z miejscowości) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

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
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (dla każdej z części zamówienia
odrębnie).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w
trakcie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania
się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał):
a) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadająca: wykształcenie wyższe
techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 lat doświadczenia
zawodowego w projektowaniu w branży sanitarnej, w tym doświadczenie przy opracowaniu co najmniej jednej
dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej
10 km;
b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży elektrycznej i AKPiA posiadającą: wykształcenie
wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im
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ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w branży
elektrycznej, w tym doświadczenie przy projektowaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy co najmniej jednej
sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej wykonanie co najmniej 5 kpl. przepompowni ścieków;
c) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży drogowej posiadającą: wykształcenie wyższe
techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia wykonał
należycie w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu budowy,
przebudowy lub rozbudowy co najmniej 10 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz co
najmniej 5 kpl. przepompowni ścieków.
Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz usług wykonanych
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej, 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.
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

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: 11/05/2020
Czas lokalny: 10:00
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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
Oferta musi zachować ważność do: 10/07/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 11/05/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów, POLSKA, pokój nr 16.
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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:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Terminy określone zostały w art. 182 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2019 poz. 1893).

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/03/2020

25/03/2020
S60
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/6

