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Ogłoszenie nr 630712-N-2018 z dnia 2018-10-02 r.  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o.: Pełnienie funkcji Inżyniera 

Kontraktu w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta 

Kolno  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., 

krajowy numer identyfikacyjny 200277706, ul. Kolejowa  4A , 18-500  Kolno, woj. 

podlaskie, państwo Polska, tel. (86)2782284, e-mail przemyslaw.banach@puk-kolno.pl, faks 

(86)2782512.  
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Adres strony internetowej (URL): www.puk-kolno.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.puk-kolno.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.puk-kolno.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

pisemnie w formie papierowej  

Adres:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. 18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A  
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inżyniera 

Kontraktu w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta 

Kolno  

Numer referencyjny: 03/JRP/2018  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera 

Kontraktu w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Kolno, w tym 

nadzór nad robotami budowlanymi. 2. Zakres rzeczowy projektu do realizacji w ramach 

przedmiotowego zamówienia: 1) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kolnie polegająca na 

wymianie wyeksploatowanego wyposażenia. 2) Zwiększenie efektywności zarządzania 

systemem wodnokanalizacyjnym poprzez instalację systemu GIS - urządzeń do monitoringu 

pracy sieci wodociągowej. 3) Budowa instalacji fotowoltaicznej usytuowanej w całości na 

gruncie, o parametrach 80kWp. 4) Zakup nowego ciągnika z ładowaczem czołowym i 

przyczepy. 5) Roboty instalacyjne i montażowe przy wykonywaniu połączeń 

technologicznych międzyobiektowych, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i powietrza, 

kanalizacji deszczowej na terenie oczyszczalni ścieków. Uwaga: Powyższy zakres jest częścią 

przedmiotowego projektu. Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na zmianie 

gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana w kolejnym etapie. 3. Projekt 

jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w 
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aglomeracjach, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. 

4. Zadania Wykonawcy w ramach niniejszej zamówienia będą obejmować następujące 

czynności: 1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz pełnienie funkcji 

koordynatora czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z 

postanowieniami decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia przepisami polskiego prawa, w 

szczególności Ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.2017 poz. 1332 z późń. zm.); 2) 

weryfikacja, sprawdzanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”; 3) czynny udział w postępowaniach o udzielenie zamówień, których 

przedmiotem będą roboty budowlane w tym udział w komisji przetargowej jako członek lub 

biegły, pomoc przy odpowiadaniu na pytania Wykonawców, analizie ofert itp. 4) zarządzanie 

i administrowanie umowami na roboty budowlane w ścisłej współpracy z Zamawiającym; 5) 

monitoring postępu umowy na roboty, łącznie z comiesięcznym raportowaniem, biorąc pod 

uwagę wskaźniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportów powinna być uzgodniona z 

Zamawiającym; 6) sprawowanie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego 

nad robotami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na terminowość i jakość wykonywanych 

robót; 7) nadzór nad odbiorami częściowymi i końcowymi ze szczególnym uwzględnieniem 

rozruchu technologicznego urządzeń; 8) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego 

prawa budowlanego oraz przepisów branżowych przez Wykonawców; 9) zapewnienie, że 

zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami umów na roboty; 10) 

rozliczenie rzeczowe i finansowe umów na roboty; 11) przygotowanie i kompletowanie 

dokumentów niezbędnych do dokonania przez Zamawiającego rozliczenia z jednostkami 

współfinansującymi; 12) inne konieczne działania dla prawidłowej i terminowej realizacji 

Projektu. Wykonawca będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z 

Zamawiającym, zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami oraz regulacjami 

stosowanymi przez Zamawiającego. Wartość nadzorowanych robót budowlanych 4,5 mln 

złotych.  

 

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

71310000-4 

79111000-5 

71311300-4 

71340000-0 

71540000-5 

71541000-2 

79200000-6 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
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lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-30  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.: posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 100 000 PLN (słownie: 

sto tysięcy złotych). Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy 

złotych)  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: W okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował 

minimum jedną usługę inżyniera kontraktu w systemie zaprojektuj i wybuduj dla robót 

budowlanych w sektorze wodno-ściekowym o wartości nie mniejszej niż 4 mln PLN. 

Dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie w 

zakresie potrzebnym do nadzorowania wykonywania robót budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia. Wymagane jest wykazanie dysponowania: 1) Kierownik 

Zespołu/Inżynier Rezydent - wymagane wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 lat 

doświadczenia zawodowego jako Kierownik Zespołu/Dyrektor Kontraktu/Przedstawiciel 

Wykonawcy, Inżynier Rezydent, Menager Projektu w ramach nadzoru inwestorskiego z 

zakresu gospodarki wodno – ściekowej (oczyszczalnie ścieków), w tym co najmniej:  

zakończonej inwestycji w sektorze wodno-ściekowym, której przedmiotem była budowa, 

modernizacja lub rozbudowa oczyszczalni ścieków o wartości robót budowlanych co 

najmniej 4 000 000,00 PLN netto (słownie: cztery miliony złotych); 2) Inspektor nadzoru w 

branży sanitarnej (1 osoba), wymagane:  co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako 

Inspektor nadzoru i/lub Kierownik budowy/robót z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w 

tym co najmniej:  zakończonej inwestycji w sektorze wodno-ściekowym, której 

przedmiotem była budowa, modernizacja lub rozbudowa oczyszczalni ścieków o 

przepustowości min. 1 650 m3/d; - uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu 

ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub 
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odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym także posiadającą 

uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania; 3) Inspektor nadzoru w 

branży konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba), wymagane:  co najmniej 3 lata doświadczenia 

zawodowego jako Inspektor nadzoru i/lub Kierownik budowy/robót z zakresu gospodarki 

wodno-ściekowej, w tym co najmniej:  zakończonej inwestycji w sektorze wodno-

ściekowym, której przedmiotem była budowa, modernizacja lub rozbudowa oczyszczalni 

ścieków; -- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo 

uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na podstawie 

odrębnych przepisów prawa, w tym także posiadającą uprawnienia równoważne według 

przepisów kraju ich uzyskania; 4) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej i AKPIA (1 

osoba), wymagane:  co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru 

i/lub kierownik robót sieci elektroenergetycznych, instalacji elektrycznych wewnętrznych i 

układów AKPiA.  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do 

sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na podstawie odrębnych 

przepisów prawa, w tym także posiadającą uprawnienia równoważne według przepisów kraju 

ich uzyskania; 5) Technolog oczyszczania ścieków (1 osoba) – wymagane:  wykształcenie 

wyższe techniczne  posiada co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie 

oczyszczania ścieków oraz rozruchów – w tym rozruchu co najmniej jednej oczyszczalni 

ścieków – o przepustowości średniej dobowej nie mniejszej niż 1 650 m3. Uwaga: Dopuszcza 

się łączenie powyższych funkcji.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  
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Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Nie  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenia 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 5) oświadczenia 

Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności (zgodnie z Załącznikiem nr 4); 6) oświadczenie Wykonawcy o braku 

orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 

publiczne (zgodnie z Załącznikiem nr 3); 7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z 

opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) (zgodnie z 

Załącznikiem nr 4);  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
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załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

(zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6); 2) wykaz osób, skierowanych do realizacji 

zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje 

o 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę co 

najmniej 100.000 złotych; 4) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000 złotych  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

8.1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości 4 500 

PLN. 8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (zgodnie z 

art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.): 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. z 

2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone 

w terminie (dnia i godziny) składania ofert, określonego w Rozdziale 11 pkt 11.1 niniejszej 

SIWZ. UWAGA: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na 

rachunek Zamawiającego na konto prowadzone przez: Bank Spółdzielczy Kolno 38 8754 

0004 0000 9061 2000 0010 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w 

podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.4. Wadium 

wnoszone w innych formach niż pieniężna, należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej 

„Wadium - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu Poprawa gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno” w siedzibie Zamawiającego w 18-500 Kolno, ul. 

Kolejowa 4A do terminu (dnia i godziny) składania ofert, określonego w Rozdziale 11 pkt. 

11.1 niniejszej SIWZ, natomiast kserokopię dołączyć do oferty. 8.5. Wadium wnoszone w 
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formie poręczeń bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji 

bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty o których 

mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości winno zawierać: 1) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa 

podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia), 2) wskazanie beneficjenta, 3) określenie 

terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania ofertą), 

4) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium), 5) 

„gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze 

żądanie”. 8.6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Pzp zawarte w art. 45 i 

46. 8.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie 

wniesione w sposób nieprawidłowy. 8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 

jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy 

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.9. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  
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Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  
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Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 100,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  
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IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami: 1) pojawienie się na 

rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w SIWZ, pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości przedmiotu Umowy; 2) 

pojawienie się nowszej technologii wykonania części Przedmiotu umowy, pozwalającej na 

skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów wykonywanych prac lub robót, jak 

również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy. 3) odmienne od przyjętych w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia warunki techniczne lub warunki miejscowe skutkujące 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych; 4) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza niż 10% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie; 2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 

wymienionych w ust. 1 powyżej możliwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu 

wykonania Umowy, Ceny, zmiana materiałów i technologii wykonania przedmiotu Umowy i 

konstrukcji obiektów jak również zmiany lokalizacji dostawy i montażu urządzeń w zakresie 

adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. 3. W przypadku dokonania 

określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym 

organy administracji rządowej, samorządowej, jak również inne organy i inne podmioty, 

których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym 
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w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności: 1) opóźnienie 

wydania przez ww. podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów; 2) odmowa wydania przez ww. 

organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 3) 

nałożenia przez ww. podmioty dodatkowych czynności proceduralnych nieprzewidzianych w 

zamówieniu; 4) wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich 

decyzji, zgód, pozwoleń. 4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 

wymienionych w ust. 3 powyżej możliwa jest zmiana terminu o okres wynikający z 

opisanych okoliczności. 5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 

wymienionej w ust. 5 możliwa jest zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii 

Robót i konstrukcji, jak również zmiany lokalizacji budowanych obiektów i urządzeń oraz 

odpowiednio terminu wykonania Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej 

konieczność zmiany. 6. W przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił 

zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 1) na podstawie postanowień umownych, o 

których mowa w Umowie, 2) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile 

nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy. 3) w 

wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 7. W przypadku ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiającemu na 

realizację Przedmiotu Umowy ograniczeniu ulec może, bez żadnych ujemnych dla 

Zamawiającego konsekwencji finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy Przedmiotu 

Umowy, Cena oraz termin wykonania Umowy. Zamiar ograniczenia Przedmiotu Umowy 

Zamawiający zgłosi Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie do 30 dni, licząc od dnia 

powzięcia wiadomości o ograniczeniu środków finansowych. 8. Zamawiający przewiduje 

również zmianę umowy w zakresie w jakim zmianie ulegnie stawka podatku VAT. 9. 

Zamawiający dopuszcza ewentualne zmniejszenie zakresu Przedmiotu umowy: 1) w skutek 

wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy dla 

prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego wykonanie części robót, objętych 

dotychczas tym zadaniem stało się zbędne lub niemożliwe do wykonania; 10. W przypadku 

zmiany o której mowa w ust. 9 powyżej, zmniejszenie zakresu Przedmiotu umowy będzie 

równoznaczne ze zmniejszeniem wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej zmniejszonej 

ilości Przedmiotu umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2018-10-16, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> Język polski  
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IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

 

 

 

 

 


