NAZWA: INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1.„Budowa, modernizacja i
przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
UNIA EUROPEJSKA 3.„Wykonanie robót optymalizacyjnych i
2.„Renowacja sieci wodociągowej”
Publikacja Suplementu
do Dziennika
Urzędowego
Uniina
Europejskiej
modyfikacyjnych istniejącego
procesu
uzdatniania
wody
Stacji Uzdatniania Wody
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg
Faks: (352) 29 29 42 670
Miedwie”.
E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres pocztowy:

Golisza 10

Miejscowość:

Szczecin

Kraj:

Polska

Punkt
kontaktowy:

_____________________________________________
Tel.: 091 422 12 61 do 65

Kod pocztowy: Kod pocztowy:
71-682

Osoba do
kontaktów:

Elżbieta Ostatek

E-mail:

e.ostatek@zwik.szczecin.pl

Faks: 091 422 12 58

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.zwik.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy (URL): ________________________________________
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III
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NAZWA: INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1.„Budowa, modernizacja i
przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
2.„Renowacja sieci wodociągowej” 3.„Wykonanie robót optymalizacyjnych i
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody
Miedwie”.
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub
federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne
(proszę określić):
________________________________

Ogólne usługi publiczne
Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne
(proszę określić):
________________________________

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających
tak
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NAZWA: INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1.„Budowa, modernizacja i
przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
2.„Renowacja sieci wodociągowej” 3.„Wykonanie robót optymalizacyjnych i
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody
Miedwie”.
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
NAZWA: INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW:
1.„Budowa, modernizacja i przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
2.„Renowacja sieci wodociągowej”
3.„Wykonanie robót optymalizacyjnych i modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji
Uzdatniania Wody Miedwie”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)
a) Roboty budowlane

b) Dostawy

Wykonanie

Kupno

Zaprojektowanie i wykonanie

Dzierżawa

Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego,
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Najem

Główne miejsce lub lokalizacja
robót budowlanych

c) Usługi
Kategoria usług: nr14
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik II do dyrektywy
2004/18/WE)

Leasing
Połączenie powyższych
form
Główne miejsce realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług
Szczecin
Kod NUTS _____

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

Zawarcia umowy ramowej

Utworzenia Dynamicznego
Systemu Zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Liczba __, LUB, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba
uczestników planowanej umowy ramowej __

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej:
Okres w latach: __

lub miesiącach: ___

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, podać wyłącznie dane liczbowe):
Szacunkowa wartość bez VAT: _______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________

Waluta ___

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone(jeżeli są znane): :
___________________________
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NAZWA: INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1.„Budowa, modernizacja i
przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
II.1.5)
Krótki opis sieci
zamówienia
lub zakupu(ów)
2.„Renowacja
wodociągowej”
3.„Wykonanie robót optymalizacyjnych i
Przedmiotem
niniejszego
zamówienia jest
pełnienie
przez Wykonawcę
funkcji
Inżyniera
Kontraktu dla Wody
modyfikacyjnych
istniejącego
procesu
uzdatniania
wody
na Stacji
Uzdatniania
kontraktów
na
roboty
budowlane
związane
z
gospodarką
wodno-ściekową:
Miedwie”.

1.„Budowa, modernizacja i przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”
2.„Renowacja sieci wodociągowej”
3.„Wykonanie robót optymalizacyjnych i modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji
Uzdatniania Wody Miedwie”
Realizowane w ramach Programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”. Nadzór nad Kontraktami na roboty
będzie prowadzony zgodnie z wymaganiami Funduszu Spójności, warunkami FIDIC (Warunki Kontraktu
na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót
budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce)
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NAZWA: INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1.„Budowa, modernizacja i
przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
II.1.6)
Wspólny Słownik
Zamówień (CPV) 3.„Wykonanie robót optymalizacyjnych i
2.„Renowacja
sieci wodociągowej”
modyfikacyjnych istniejącego
procesu uzdatniania
wody na Stacji Uzdatniania Wody
Słownik główny
Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Miedwie”.
Główny przedmiot

72224100

______________________________

Dodatkowe
przedmioty

74000000

______________________________

74200000

______________________________

74230000

______________________________

74231540

______________________________

74262000

______________________________

74260000

______________________________

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak

nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)
tak

nie

Jeżeli tak,oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):
tylko jednej części

jednej lub więcej części

wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak

nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
1000000 EUR
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta ___
_______________
lub Zakres: między _______________ a _______________

Waluta ___

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:
w miesiącach: __

lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

Liczba możliwych wznowień (jeżeli dotyczy): ___

lub Zakres: między ____ a ____

Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: __

lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
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NAZWA: INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1.„Budowa, modernizacja i
przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
2.„Renowacja
sieci
3.„Wykonanie
robót zamówienia)
optymalizacyjnych i
Okres w miesiącach:
33 wodociągowej”
lub dniach:
____ (od udzielenia
modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody
Miedwie”.
lub Rozpoczęcie

__________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie

__________ (dd/mm/rrrr)
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NAZWA: INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1.„Budowa, modernizacja i
przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
2.„Renowacja
sieci wodociągowej” 3.„Wykonanie robót optymalizacyjnych i
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
modyfikacyjnych
istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody
TECHNICZNYM
Miedwie”.
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
55 000 PLN
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących
1. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a. pieniądzu
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu:
Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. W celu potwierdzenia spełniania
niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
d) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców
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NAZWA: INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1.„Budowa, modernizacja i
przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
w
ofercie muszą być
złożone
przedmiotowe dokumenty
dla każdego
z optymalizacyjnych i
2.„Renowacja
sieci
wodociągowej”
3.„Wykonanie
robót
nich)
modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody
e) Wykaz wykonanych zamówień z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienie zostało wykonane
Miedwie”.
należycie. Przedkładane dokumenty muszą zawierać co najmniej:

(i) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu, zrealizował zamówienie, którego
dotyczy dokument;
(ii) podmiot zamawiający, na rzecz którego zamówienie zostało zrealizowane, oraz opinię podpisaną przez
upoważnionego przedstawiciela tego podmiotu, stwierdzającą, że zamówienie zostało wykonane należycie, a
roboty zostały przejęte przez podmiot zamawiający;
(iii)wartość nadzorowanych robót, daty (rozpoczęcia i ukończenia) i miejsce wykonania.
f) wykaz osób biorących udział w zamówieniu
g) dokumenty potwierdzające, że osoby które będą wykonywać niniejsze zamówienie, posiadają wymagane
uprawnienia,
h)informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania
zamówienia
i) gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Polski składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;składa
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy PZP; jeżeli w kraju
pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania
j)Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
k)Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia:
a) Osiągnąć średnioroczne obroty (obrót rozumiany
jako przychód netto ze sprzedaży) w okresie każdym
z trzech ostatnich lat obrotowych (obrachunkowych),
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, na poziomie minimum 500.000
PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego
warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania
finansowego innych dokumentów określających
obroty - za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a
jeżeli działalności jest krótszy - za ten okres
b) Posiadać środki finansowe w wysokości co
najmniej 650.000 PLN lub
posiadać zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 1 mln PLN.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
którym wykonawca
posiada rachunek,

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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NAZWA: INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1.„Budowa, modernizacja i
przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
potwierdzającej wysokość
posiadanych środków
2.„Renowacja
sieci wodociągowej”
3.„Wykonanie robót optymalizacyjnych i
finansowych
lub
zdolność
kredytową
modyfikacyjnych istniejącegowykonawcy
procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed
Miedwie”.
upływem terminu składania ofert.
c) Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
na kwotę co najmniej 1 000 000 PLN. W celu
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawca musi złożyć polisę lub inny dokument
potwierdzający, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z wykonaniem niniejszego
zamówienia.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi
spełniać warunki udziału w postępowaniu:
-Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności
lub czynności w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP.
-Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponować potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
- Wykonawca musi potwierdzić wykonanie w
okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,
a w przypadku, gdy okres działalności Wykonawcy
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia
na usługi, którego przedmiotem było pełnienie funkcji
Inżyniera Kontraktu dla co najmniej jednej inwestycji
o wartości nie mniejszej niż 5.000.000EUR z zakresu
budowy i renowacji bezwykopowej sieci lub obiektów
inżynierii środowiska tj. budowy lub modernizacji stacji
uzdatniania wody, budowy sieci kanalizacji sanitarnej
i/lub budowy sieci wodociągowej i bezwykopowej
renowacji.
- Wskazać do wykonania niniejszego zamówienia
następujące osoby wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nich czynności. Językiem kontraktu będzie język
polski z tłumaczeniem na język angielski, więc
personel Wykonawcy obcojęzyczny zobowiązany
będzie zatrudnić tłumacza języka polskiego oraz
języka angielskiego, zapewniającego stałe i biegłe
tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a
Wykonawcą na swój koszt.
Eksperci Kluczowi
I. Ekspert Kluczowy - Kierownik Zespołu
Ilość: 1 osoba
Kwalifikacje:
•dyplom ukończenia wyższej uczelni
Doświadczenie:
•co najmniej 7 lat doświadczenia jako kierownik
zespołu nadzorującego realizację robót budowlanych;

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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NAZWA: INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1.„Budowa, modernizacja i
przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
•pełnienie funkcji Inżyniera
Kontraktu/Inżyniera
2.„Renowacja
sieci wodociągowej”
3.„Wykonanie robót optymalizacyjnych i
Projektu
lub
Inżyniera
Rezydenta
nad realizacją
modyfikacyjnych istniejącego
procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody
przynajmniej 2 kontraktów według procedur
Miedwie”.
FIDIC lub równoważnych, w tym 1 dotyczącego
budowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej lub
obiektów gospodarki wodno-ściekowej lub renowacji
bezwykopowej sieci wod-kan.
II. Ekspert Kluczowy - Kierownik dla Kontraktu na
roboty sanitarne -Ilość: 2 osoby
Kwalifikacje:
•dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej
•uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych,
Doświadczenie:
•co najmniej 7 lat doświadczenia w wykonywaniu
podobnych prac. Przez prace podobne należy
rozumieć zarządzanie kontraktem, nadzorowanie i
rozliczanie robót poprzez pełnienie funkcji Kierownika
Kontraktu (Projektu) ze strony Inwestora dla robót
polegających na realizacji sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej lub wodociągowej, w tym zarządzanie
jako Kierownik Kontraktu (Projektu) przynajmniej
jednym zadaniem realizowanym wg procedur FIDIC
lub równoważnych.
Przynajmniej jeden z zaproponowanych ekspertów
winien posiadać doświadczenie w nadzorowaniu
renowacji sieci w technologii bezwykopowej.
III Ekspert Kluczowy - Kierownik dla Kontraktu na
roboty budowlane
Ilość: 1 osoba
Kwalifikacje:
•dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej
kierunek budownictwo;
•uprawnienia budowlane do kierowania bez
ograniczeń
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej,
Doświadczenie:
•co najmniej 7 lat doświadczenia w wykonywaniu
podobnych prac. Przez prace podobne należy
rozumieć zarządzanie kontraktem, nadzorowanie i
rozliczanie robót poprzez pełnienie funkcji Kierownika
Kontraktu (Projektu) ze strony Inwestora dla robót
budowlanych w zakresie budowy obiektów gospodarki
wodno-ściekowej, w tym zarządzanie jako Kierownik
Kontraktu (Projektu) przynajmniej jednym zadaniem
realizowanym wg procedur FIDIC lub równoważnych.
IV. Ekspert Kluczowy - Inspektor Nadzoru (Roboty
sanitarne)
Ilość: 2 osoby
Kwalifikacje:
•dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej
•uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych
Doświadczenie:
•co najmniej 5 lat doświadczenia w wykonywaniu
podobnych prac. Przez prace podobne należy
rozumieć pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
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NAZWA: INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1.„Budowa, modernizacja i
przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
lub Kierownika Budowy
robót budowlanych
2.„Renowacja
sieci dla
wodociągowej”
3.„Wykonanie robót optymalizacyjnych i
polegających
na
realizacji
sieci
kanalizacji
sanitarnej,
modyfikacyjnych istniejącego
procesu
uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody
deszczowej lub wodociągowej,
Miedwie”.
V. Ekspert Kluczowy - Inspektor Nadzoru (Roboty
elektryczne i energetyczne)
Ilość: 1 osoba
Kwalifikacje:
•dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej
•uprawnienia budowlane do kierowania bez
ograniczeń
robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych,
Doświadczenie:
•co najmniej 5 lat doświadczenia w nadzorowaniu
robót budowlanych przy realizacji sieci i obiektów
elektroenergetycznych
dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np.
oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody,
przepompownie).
Eksperci Niekluczowi:
VI.Inspektor Nadzoru - roboty drogowe
Ilość: 1 osoba
Kwalifikacje:
•dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej
•uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
drogowej,
Doświadczenie:
•co najmniej 5 lat doświadczenia w nadzorowaniu
robót drogowych
VII. Inspektor Nadzoru - Automatyk
Ilość: 1 osoba
Kwalifikacje:
•dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznejkierunek elektronika, cybernetyka, automatyka lub
pokrewne.
Doświadczenie:
•co najmniej 5 lat doświadczenia w nadzorowaniu
robót przy realizacji sieci urządzeń i obiektów
automatyki i sterowania oraz przesyłu danych
dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np.
oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody,
przepompownie).

VIII. Główny technolog
Ilość: 1 osoba
Kwalifikacje:
• dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej
kierunek inżynieria środowiska lub ochrona
środowiska
Doświadczenie:
• co najmniej 7 lat doświadczenia w projektowaniu
i nadzorze nad realizacją i rozruchem obiektów
ochrony środowiska i gospodarki wodno – ściekowej,
wykonanie minimum 2 projektów instalacji z zakresu
gospodarki wodno – ściekowej, w tym co najmniej 1
stacji uzdatniania wody oraz uczestnictwo w realizacji
przynajmniej jednego zamówienia polegającego
na budowie i rozruchu stacji uzdatniania wody
pracujących w oparciu o filtrację na filtrach otwartych
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NAZWA: INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1.„Budowa, modernizacja i
przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
XI. Projektant
2.„Renowacja
sieci wodociągowej” 3.„Wykonanie robót optymalizacyjnych i
Ilość: 1 osoba
modyfikacyjnych
istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody
Kwalifikacje:
Miedwie”.
• dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej
- kierunek inżynieria środowiska, budownictwo lub
ochrona środowiska
• uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń
Doświadczenie:
• co najmniej 7 lat doświadczenia w projektowaniu
robót z zakresu budowy obiektów sieci i instalacji
inżynierii sanitarnej; w tym co najmniej 3
lata doświadczenia przy projektowaniu sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadać
doświadczenie w projektowaniu min. 1 inwestycji z
zakresu renowacji lub budowy sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej o łącznej długości 10 km;
X. Specjalista ds. rozliczeń finansowych
Ilość: 1 osoba
Kwalifikacje:
• dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej lub
ekonomicznej
Doświadczenie:
• doświadczenie w rozliczaniu Kontraktów na Roboty
budowlane.
Wykonawca winien w swoim zespole wykazać innych
dodatkowych specjalistów (ekspertów) niekluczowych,
którzy będą niezbędni do właściwej realizacji
niniejszego zamówienia (tj. technolog inspektor
nadzoru robót drogowych, inspektor nadzoru robót
elektrycznych, kosztorysant, uprawniony geodeta,
projektanci branżowi, radca prawny, hydrogeolog,
specjaliści do spraw zieleni). Życiorysy personelu
pomocniczego nie są sprawdzane na etapie
przetargu.
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NAZWA: INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1.„Budowa, modernizacja i
przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
III.2.4)
Zamówienia
zastrzeżone
(jeżeli dotyczy)
2.„Renowacja
sieci
wodociągowej”
3.„Wykonanie robót optymalizacyjnych i
modyfikacyjnych
istniejącego
procesu
uzdatniania
tak
nie wody na Stacji Uzdatniania Wody
Miedwie”.
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej

Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak

nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych
za wykonanie usługi
tak

13 / 21

nie

SIMAP2_andzikk - ID:2008-XXXXXX

Formularz standardowy 2 — PL

NAZWA: INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1.„Budowa, modernizacja i
przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
2.„Renowacja sieci wodociągowej” 3.„Wykonanie robót optymalizacyjnych i
SEKCJA IV: PROCEDURA
modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody
Miedwie”.
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna

Kandydaci zostali już zakwalifikowani
tak

nie

Jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców w pkt VI.3)
Informacje Dodatkowe
Negocjacyjna przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny

14 / 21

SIMAP2_andzikk - ID:2008-XXXXXX

Formularz standardowy 2 — PL

NAZWA: INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1.„Budowa, modernizacja i
przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
2.„Renowacja sieci wodociągowej” 3.„Wykonanie robót optymalizacyjnych i
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole(pola))
Miedwie”.
Najniższa cena
lub
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej(kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria

Waga

Kryteria

Waga

1. _________________________

____

6. _________________________

____

2. _________________________

____

7. _________________________

____

3. _________________________

____

8. _________________________

____

4. _________________________

____

9. _________________________

____

5. _________________________

____

10. _________________________ ____

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
tak

nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
2000/PL/16/P/PE/016-22
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak

nie

Jeżeli tak,
Wstępne ogłoszenie informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: ____ /S ___ - ______ z dnia __________ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem Dynamicznego Systemu
Zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ____________ (dd/mm/rrrr)

Godzina: _____

Dokumenty odpłatne
tak

nie

Jeżeli tak, podać cenę (podać wyłącznie dane liczbowe): ____________ Waluta ___
Warunki i sposób płatności:
________________________________________________________________________________
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przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
________________________________________________________________________________
2.„Renowacja sieci wodociągowej” 3.„Wykonanie robót optymalizacyjnych i
modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody
Miedwie”.
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NAZWA: INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1.„Budowa, modernizacja i
przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
IV.3.4)
Termin składania
ofert lub wniosków3.„Wykonanie
o dopuszczenie do
udziału
w postępowaniu i
2.„Renowacja
sieci wodociągowej”
robót
optymalizacyjnych
modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody
Data: 19/05/2008 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 12:00
Miedwie”.
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

SK

SL

FI

SV

inny: __________________________________________________
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do: __________ (dd/mm/rrrr)
lub Okres w miesiącach: __

lub dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/05/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00
Miejsce (jeżeli dotyczy): ul. Szczawiowa 54, 70-010 Szczecin, pokój 211
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
tak

nie

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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NAZWA: INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1.„Budowa, modernizacja i
przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
2.„Renowacja sieci wodociągowej” 3.„Wykonanie robót optymalizacyjnych i
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody
Miedwie”.
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: _________________________
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
tak

nie

Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:
Program "Poprawa jakości wody w Szczecinie"
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa:

______________________________________________________________________

Adres pocztowy:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Miejscowość:

________________________________________
Kod pocztowy: ______________

Kraj:

_______________________________________________

E-mail:

________________________________________
Tel.: ______________

Faks:

______________

Adres internetowy(URL):
________________________________________
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa:

______________________________________________________________________

Adres pocztowy:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Miejscowość:

________________________________________
Kod pocztowy: ______________

Kraj:

_______________________________________________

E-mail:

________________________________________
Tel.: ______________

Faks:

______________

Adres internetowy(URL):
________________________________________
VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
______________________________________________________________________
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NAZWA: INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1.„Budowa, modernizacja i
przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
______________________________________________________________________
2.„Renowacja
sieci wodociągowej” 3.„Wykonanie robót optymalizacyjnych i
______________________________________________________________________
modyfikacyjnych
istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody
______________________________________________________________________
Miedwie”.
______________________________________________________________________
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NAZWA: INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1.„Budowa, modernizacja i
przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
VI.4.3)
Źródło, gdzie
można
uzyskać informacje
na temat składania
2.„Renowacja
sieci
wodociągowej”
3.„Wykonanie
robót odwołań
optymalizacyjnych i
modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody
Oficjalna nazwa: ______________________________________________________________________
Miedwie”.
Adres pocztowy:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Miejscowość:

________________________________________
Kod pocztowy: ______________

Kraj:

_______________________________________________

E-mail:

________________________________________
Tel.: ______________

Faks:

______________

Adres internetowy(URL):
________________________________________
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
Data wysłania automatycznie się zaktualizuje, kiedy ogłoszenie zostanie wysłane do publikacji
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NAZWA: INŻYNIER KONTRAKTU DLA KONTRAKTÓW: 1.„Budowa, modernizacja i
przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”,
2.„Renowacja sieci wodociągowej” 3.„Wykonanie robót optymalizacyjnych i
ZAŁĄCZNIK A
modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Miedwie”.
I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Oficjalna nazwa:

Wydział ds. Inwestycji Współfinansowanych z Funduszu Spójności

Adres pocztowy:

ul. Szczawiowa 54

Miejscowość:

Szczecin

Kraj:

Polska

Punkt kontaktowy:

_____________________________________________
Tel.: 091 4851620

Osoba do
kontaktów:

Elżbieta Ostatek - Dyrektor ds. Inwestycji Współfinansowanych z Funduszu Spójności

E-mail:

e.ostatek@zwik.szczecin.pl

Kod pocztowy: 70-010

Faks: 091 482 67 23

Adres internetowy(URL): www.zwik.szczecin.pl
II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW)
Oficjalna nazwa:

Wydział ds. Inwestycji Współfinansowanych z Funduszu Spójności

Adres pocztowy:

Szczawiowa 54

Miejscowość:

Szczecin

Kraj:

Polska

Punkt kontaktowy:

_____________________________________________
Tel.: 091 4830534

Osoba do
kontaktów:

Bogusław Kaliciak

E-mail:

b.kaliciak@zwik.szczecin.pl

Kod pocztowy: 70-010

Faks: 091 482 67 23

Adres internetowy(URL): www.zwik.szczecin.pl
III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oficjalna nazwa:

Wydział ds. Inwestycji Współfinansowanych z Funduszu Spójności

Adres pocztowy:

ul. Szczawiowa 54

Miejscowość:

Szczecin

Kraj:

Polska

Punkt kontaktowy:

_____________________________________________
Tel.: 091 4830534

Osoba do
kontaktów:

Bogusław Kaliciak

E-mail:

b.kaliciak@zwik.szczecin.pl

Kod pocztowy: 70-010

Faks: 091 482 67 23

Adres internetowy(URL): www.zwik.szczecin.pl
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