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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
04-04-2018

Termin składania ofert
19-04-2018

Numer ogłoszenia
2565

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
A. Ofertę złożyć Zamawiającemu zgodnie z poniższym wzorem:
W zewnętrznej zamkniętej kopercie z oznaczeniem Zamawiającego, nazwą postępowania oraz adnotacją: nie otwierać
przed 19.04.2018r. godz. 12:00
W wewnętrznej zamkniętej kopercie z oznaczeniem Wykonawcy, Zamawiającego, nazwą postępowania oraz adnotacją:
nie otwierać przed 19.04.2018r. godz. 12:00”.
B. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce i termin składania ofert:
a. miejsce - PWiK sp. z o.o. Szczecinek, ul. Bugno 2, sekretariat, pokój nr 9,
b. termin - 19.04.2018r. godz. 11:00
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a. miejsce - PWiK sp. z o.o. Szczecinek, ul. Bugno 2, sala multimedialna, pokój nr3,
b. termin - 19.04.2018r. godz. 12:00
3. Tryb otwarcia ofert:
a. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia;
b. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone:
- nazwy i adresy oferentów;
- ceny brutto;
c. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone oferentom nieobecnym, wyłącznie na ich pisemny
wniosek.
d. O wyniku postępowania wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
e. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Sylwia Wasylczyszyn, tel. 094 37 533 32

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. 094 37 533 32

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 99,76 kWp na oczyszczalni ścieków w Szczecinku.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy i wymagania zamówienia.
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Szczegółowy zakres rzeczowy oraz wymagania określa OPZ załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, projekt budowlany,
decyzja pozwolenia na budowę AB. 6740.1.50.2017.Usz z dnia 16.02.2017r.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia i wszystkie
niezbędne załączniki włącznie z dokumentacją techniczną:
http://www.pwik.szczecinek.pl/zamowienia-publiczne/

Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: szczecinecki Miejscowość: Szczecinek

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem niniejszego zamówienia jest produkcja energii elektrycznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Szczecinku

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:
„Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 99,76 kWp na oczyszczalni ścieków w Szczecinku”
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia i wszystkie
niezbędne załączniki włącznie z dokumentacją techniczną:
http://www.pwik.szczecinek.pl/zamowienia-publiczne/
Wykonawcy mogą przedstawić równoważną techniczną propozycję dostarczając w oddzielnym załączniku obowiązkowo
wszystkie informacje konieczne do kompletnej oceny rozwiązania równoważnego przez Zamawiającego, gdyż to na
Wykonawcy spoczywa ciężar wykazania równoważności treści składanej oferty. Użyte w dokumentacji projektowej
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego i
parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, nie gorszego niż przywołany w
dokumentacji.

Kod CPV
45000000-7

Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia
09330000-1 – Energia słoneczna
09331200-0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne
45223000-6 – Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Harmonogram realizacji zamówienia
Zgodnie z zawartą informacją w SIWZ Zamawiający informuje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego tj:
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Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycję harmonogramu rzeczowofinansowego. Harmonogram powinien uwzględniać rozpoczęcie robót niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy i
zakończenie robót zapewniające uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych oraz innych decyzji wynikających
z przedmiotu zamówienia.
Terminy wykonania zamówienia:
• rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, z tym, że przekazanie placu budowy nastąpi
w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy.
• zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: do 24.08.2018r.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej w układzie uzgodnionym z
Zamawiającym.
Harmonogram musi uwzględniać opisane w SIWZ terminy pośrednie.

Załączniki
Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie precyzuje niniejszego warunku

Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane
polegające na budowie instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 90 kWp każda o wartości każdej roboty co
najmniej 300.000,00 zł brutto.
Uwaga: w przypadku składania ofert przez konsorcjum lub polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów nie dopuszcza się sumowania ilości robót w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawca przedłoży:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty - załącznik nr 6 do SIWZ

Potencjał techniczny
Zamawiający nie precyzuje niniejszego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje do realizacji zamówienia,
w tym co najmniej:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający certyfikat instalatora OZE w zakresie PV i
uprawnienie energetyczne w grupie 1 na stanowisku dozoru w zakresie właściwym dla wykonywanych prac
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- trzy osoby posiadające uprawnienie energetyczne w grupie 1 na stanowisku eksploatacji w zakresie właściwym dla
wykonywanych prac oraz certyfikat instalatora OZE w zakresie PV
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawca przedłoży:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż posiada opłacony dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
600.000,00 zł.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawca przedłoży:
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 600.000,00 zł.

Dodatkowe warunki
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia i wszystkie
niezbędne załączniki włącznie z dokumentacją techniczną:
http://www.pwik.szczecinek.pl/zamowienia-publiczne/

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawę której
dokonano wyboru Wykonawcy. Umowa może zostać zmieniona, w następujących przypadkach:
1) z przyczyn niezależnych od stron, umowa nie może zostać wykonana w terminie umownym albo jej wykonanie w tym
terminie wiąże się z nadzwyczajnymi trudnościami,
2) zmiana umowy, z zastrzeżeniem ust 2, nie ma charakteru istotnego, w szczególności:
a) nie zmienia ogólnego charakteru umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu
b) nie wprowadza warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym
postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
2. Umowa może zostać zmieniona także w przypadku gdy :
a) zmiana dotyczy postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, polegającej na przedłużeniu terminu zakończenia robót, co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu
lub opóźnieniu w przypadku:
1) wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym,
które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.
2) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych /w tym z uwagi na istotne wady dokumentacji/, zamiennych
lub zaniechanych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.
3) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w dokumentacji
projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin
wykonania robót.
4) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających
prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub
innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym
okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
b) zmiana dotyczy postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, przez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przedłużenie terminu zakończenia w przypadku:
1) zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego spowodowanych w szczególności: pojawieniem się na rynku
materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robót umożliwiających uzyskanie lepszej
jakości robót.
2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części zamówienia, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych
lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji.
3) wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub
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nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.
4) wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w
szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych, lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektów budowlanych.
5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych.
6) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub zaniechanych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawca składa ofertę zawierającą:
a) Właściwie wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy;
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
c) Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy, w
przypadku ustanowienia pełnomocnika;
d) Potwierdzenie wniesienia wadium;
e) Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez
wykonawcę firm podwykonawców;
f) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od OC;
g) Wykaz robót z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
h) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
i) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej;
j) Dokumenty wskazujące że parametry zaproponowanych urządzeń są o nie gorszych parametrach niż urządzeń
zaprojektowanych. Dotyczy: panele fotowoltaiczne, falowniki, konstrukcja wsporcza, mierniki i liczniki energii.
k) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie § 5 pkt.3 SIWZ.
oraz:
- Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
- należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert bez wezwania
Zamawiającego.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót
budowlanych, stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Opis kryteriów oceny ofert i ich znaczenie.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
a. nie spełniają warunków w postępowaniu, o których mowa w § 6 niniejszego SIWZ,
b. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
c. nie złożyli oświadczenia o spełnieniu tych warunków,
d. nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego przez z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
wykonawcę nie zaproszonego do składania ofert,
d. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić, lub błędy w obliczeniu ceny,
e. Wykonawca w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia omyłki rachunkowej
w obliczeniu ceny,
f. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
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g. pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe Przez te powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:
a) Cena CC:
Kryterium Cena brutto (CC)
Znaczenie procentowe kryterium 80%
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 80 pkt
Najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert
CC = ----------------------------------------------------------------------- x 80
Cena oferty badanej
b) Okres gwarancji CG:
Kryterium Okres gwarancji (CG)
Znaczenie procentowe kryterium 20%
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 20 pkt
Okres gwarancji badanej oferty [m-cy]
CG = ---------------------------------------------------------------- x 20
Okres gwarancji najdłuższy z ofert [m-cy]
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 m-cy i nie dłuższy niż 72 m-ce.
Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje
największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach.
Łączna liczba zdobytych punktów - C = CC + CG
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych i okresów gwarancji krótszych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie § 5 pkt.3 SIWZ.
3. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
- należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert bez wezwania
Zamawiającego.
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Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Adres
Bugno 2 2
78-400 Szczecinek
zachodniopomorskie , szczecinecki

Numer telefonu
094 37 533 32

Fax
094 37 533 33

NIP
6730005881

Numer naboru
RPZP.02.10.00-IP.01-32-K02/17
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