Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):
http://www.ppkpodhale.pl
Ogłoszenie nr 63353  2017 z dnia 20170411 r.

Nowy Targ: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
przebudowy przepompowni ścieków, przeniesienia stacji zlewczej oraz
zaprojektowanie garażu na terenie oczyszczalni ścieków w Niedzicy  2
postępowanie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
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: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny
49291632100000, ul. Al. Tysiąclecia , 34400

Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018

2665242, 2640777, email ppk@ppkpodhale.pl, faks 182 640 779.
Adres strony internetowej (URL): www.eppkpodhale.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
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)
nie
www.ppkpodhale.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
nie
www.ppkpodhale.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
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. Al. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ

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: Opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej przebudowy przepompowni ścieków, przeniesienia stacji zlewczej oraz zaprojektowanie garażu na
terenie oczyszczalni ścieków w Niedzicy  2 postępowanie

Numer referencyjny:
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

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot
niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie przebudowy przepompowni ścieków z wykorzystaniem istniejącej
studni Ø2000 mm, przeniesienie istniejącej stacji zlewczej z pomieszczenia sitopiaskownika w nową lokalizację
przy bramie wjazdowej nr 2, wg oznaczenia na załączonej mapie sytuacyjnowysokościowej, ocieplenie rurociągu
odprowadzającego osad nadmierny oraz zaprojektowanie garażu na oczyszczalni ścieków w Niedzicy w Gminie
Łapsze Niżne. 1.1 Opracowanie projektu i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę  Zaprojektowanie i
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego (Dz. U. 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z póz. zm.) oraz opracowanie STWiOR, przedmiaru robót i kosztorysu. 1.2 Zaprojektowanie
przebudowy przepompowni ścieków z wykorzystaniem istniejącej studni Ø2000 mm  Zaprojektowanie nowego
odcinka kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC SN8 Ø315 mm o długości ok. 13,0 mb,  Zaprojektowanie nowego
odcinka kanalizacji tłocznej o długości ok. 17,0 mb.  Zaprojektowanie odcięcia istniejącej tłoczni wraz z
zaślepieniem starego odcinka kanalizacji tłocznej.  Zaprojektowanie na dopływie grawitacyjnym przed zbiornikiem
przepompowni, podziemnej zasuwy odcinającej Dn 300 mm – nożowej wraz z skrzynką uliczną oraz kolumną
przedłużającą trzpień zasuwy.  Zaprojektowanie na dopływie do przepompowni kraty koszowej rzadkiej z
możliwością wyciągania po prowadnicach.  Zaprojektowanie mineralnego systemu ochrony powierzchni
betonowych dla istniejącej studni o głębokości ok. 6 m.  Zaprojektowanie wymiany pokrywy górnej zbiornika
studni z otworem umożliwiającym swobodny montaż i konserwację pomp, armatury i pionów tłocznych wraz z
zamykanym włazem ze stali nierdzewnej.  Zaprojektowanie wentylacji przepompowni, rury nawiewna i wywiewna
zakończona wywietrzakiem wyniesionym ponad poziom terenu.  Zaprojektowanie na istniejącej wiacie
przesunięcia belki i zamontowanie wciągarki elektrycznej (dostosowanej do ciężaru zastosowanych pomp)
centralnie nad otworem włazowym, aby umożliwić wyciągnięcie pomp i konserwację urządzeń.  Zaprojektowanie
wykonania oczyszczenia i odtłuszczenia konstrukcji wiaty oraz prac malarskich (farba podkładowa i

nawierzchniowa odporna na agresywne działanie środowiska).  Dobór pomp wg wytycznych przedstawionych
poniżej i na podstawie danych dotyczących ilości dopływających ścieków z uwzględnieniem planowanej
rozbudowy sieci kanalizacyjnej (dane będą przekazane przez PPK Sp. z o.o.).  Zaprojektowanie połączenia nowej
przepompowni ścieków z szafą sterowniczą istniejącą przy tłoczni ścieków, szczegółowe informacje o systemie
sterowania przedstawiono poniżej: a. stosować pompy zatapialne z zabezpieczeniem termicznym (bimetalicznym)
oraz przeciwwilgociowym (czujniki wilgoci) części elektrycznej; b. stosować wirniki otwarte bądź inne z dużym
przelotem (oprócz wyjątkowych sytuacji uzgadnianych każdorazowo z PPK, zabrania się stosowania wirników
tnących i pomp z małymi przelotami); c. stosować prowadnice rurowe; d. stosować, co najmniej jedną pompę
zapasową, przy czym system sterowania musi zapewniać automatyczne naprzemienne załączanie pomp oraz w
przypadku zwiększonego napływu, ich równoległą pracę. Dodatkowo, przy małym dopływie ścieków, sterowanie
powinno wymuszać uruchomienie pompy w taki sposób, aby nie dopuścić do zatrzymania w pompowni ścieków
dłużej niż 23 godziny; e. wszystkie elementy metalowe wewnątrz studni pompowni wykonać ze stali nierdzewnej,
co najmniej AISI 304 (1.4301), a w przypadku konieczności wykonania spawania należy zastosować stal o niskim
stężeniu węgla, – co najmniej AISI 304L (1.4307). W pompowniach, w których istnieje ryzyko występowania
wysokich stężeń H2S należy stosować odpowiednio stal AISI 316 (1.4401) i AISI 316L (1.4404). Wyjątek
stanowią elementy niewystępujące w wersji wykonania ze stali nierdzewnej – dopuszcza się wówczas elementy
żeliwne; f. rozwiązania techniczne muszą umożliwiać łatwe wyciąganie pomp nawet podczas całkowitego zalania
pompowni ściekami (przepompownię należy wyposażyć w wciągarkę elektryczną z możliwością demontażu); g.
elementy składowe przepompowni mają być łączone w taki sposób, aby w przypadku awarii można było dowolnie
demontować poszczególne elementy armatury, rurociągów i urządzeń bez konieczności demontażu całości
uzbrojenia przepompowni. Dodatkowo, należy przewidzieć czyszczaki umożliwiające dostęp do przewodu
tłocznego bez konieczności demontażu armatury, a także zasuwy nożowe na rurociągach dopływowych
umożliwiające odcięcie dopływu ścieków, obsługiwane z poziomu terenu; h. komorę pompowni należy wyposażyć
w drabinkę sięgającą do dna pompowni i w uchylny podest roboczy; i. dostosować zasilanie awaryjne do
istniejącego na oczyszczalni – agregat prądotwórczy; j. system sterowania: a) system sterowania działający w
oparciu o sondę hydrostatyczną (pływaki jedynie, jako dodatkowe zabezpieczenie), oraz system do zdalnego
monitorowania pracy przepompowni; b) Wymagane sygnały do wyprowadzenia ze sterownika do systemu
monitoringu/telemetrii: • obecność/brak napięcia, • poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy
hydrostatycznej, • praca/stop pompy, • awaria pompy, • sygnalizator suchobiegu, • sygnalizator poziomu
alarmowego, • praca ręczna/automatyczna, • czas pracy pomp, • pomiar prądu pobieranego przez pompy, •
funkcja zdalnego załączenia/wyłączenia pomp, • sygnały alarmowe.  Zaprojektowanie modyfikacji istniejącego
systemu wizualizacji oraz systemu sterowania firmy Siemens Simatic 200 (stacja operatorska z wizualizacją na
istniejącym zestawie komputerowym znajdującym się na oczyszczalni ścieków w Niedzicy) i dopasowanie tych
systemów do modyfikowanych ciągów na oczyszczalni ścieków. 1.3 Zaprojektowanie przeniesienia istniejącej

stacji zlewczej z pomieszczenia sitopiaskownika w nową lokalizację przy bramie wjazdowej nr 2  Zaprojektowanie
przeniesienia istniejącej stacji zlewczej typ STZ – 201 B firmy Enko, która znajduje się w pomieszczeniu stacji sito
piaskownika należy przenieść w nowe miejsce (lokalizacja przy bramie wjazdowej nr 2  przed budynkiem stacji
odwadniania),  Zaprojektowanie płyty żelbetowej (wymiar należy ustalić mierząc istniejącą stację zlewczą), 
Zaprojektowanie zaślepienia odciętego rurociągu stacji zlewczej w pomieszczeniu sito piaskownika oraz zaślepienia
otworu w ścianie budynku.  Zaprojektowanie doprowadzenia wody do stacji zlewczej,  Zaprojektowanie
podłączenia stacji zlewczej z istniejącą siecią kanalizacyjną,  Zaprojektowanie przepięcia zasilania od licznika
energii elektrycznej do stacji zlewczej (z odpowiednim okablowaniem ok. 15 m) oraz transmisji danych ze stacji
do komputera z oprogramowaniem obsługi stacji. Zaprojektowanie tacy ociekowej  Zaprojektowanie tacy
ociekowej przy bramie wjazdowej nr 2. Tacę ociekowa należy dopasować do istniejącego wjazdu w bramie i
zaprojektować w postaci płyty żelbetowej w spadku w kierunku kratki ściekowej wykonanej na środku tacy (lub w
innym miejscu) należy również uwzględnić zabezpieczenie studni wody pitnej znajdującej się obok bramy
wjazdowej nr 2 (załącznik mapa sytuacyjno wysokościowa) przed przedostaniem się ścieków z tacy ociekowej. 
Zaprojektowanie studzienki na kanalizacji za stacją zlewczą i podłączenie do niej kratki ściekowej z tacy ociekowej
(kratka ściekowa musi być zasyfonowana). Zaprojektowanie przebudowy bramy wjazdowej nr 2 i ogrodzenia 
Zaprojektowanie rozbiórki ok. 10 mb istniejącego ogrodzenia z siatki oraz demontażu istniejącej bramy wjazdowej
nr 2 do oczyszczalni ścieków i przesunięcie tych elementów wokół zaprojektowanej stacji zlewczej. 1.4
Zaprojektowanie garażu  Zaprojektowanie garażu przy budynku socjalnotechnicznym (za kotłownią poza drogą
pożarową) z wykonaniem zakotwienia w betonie zbrojonym. Ściany i brama garażowa blaszana – blacha
ocynkowana (trapez kolor RAL dostosowany do dachu na oczyszczalni ścieków. Dach jednospadowy w stronę
ogrodzenia oczyszczalni. Garaż z elementów gotowych do poskładania na miejscu). 1.5 Zaprojektowanie wylewki
pod wiatą przy stacji odwadniania  Zaprojektowanie wykonania wylewki betonowej zbrojonej w spadku do kratki
ściekowej zasyfonowanej na podbudowie z kruszywa pod wiatą przy stacji odwadniania osadu oraz wykonanie
podejścia do kratki ściekowej z włączeniem do istniejącej sieci. 1.6 Zaprojektowanie poprawy drogi pomiędzy
reaktorami a komorą stabilizacji  Zaprojektowanie wykonania odtworzenia podbudowy oraz płyt jumbo,
pomiędzy reaktorami a komorą stabilizacji. 1.7 Zaprojektowanie ocieplenia rurociągu odprowadzającego osad
nadmierny  Zaprojektowanie ocieplenia rurociągu przy ścianie reaktora stabilizacji osadu oraz pod drogą – o
łącznej długości ok. 15 m, rurociąg wykonany ze stali nierdzewnej Ø 90 mm odprowadzający osad nadmierny do
komór stabilizacji.

II.5) Główny kod CPV: 713200007

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 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
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:
Okres w miesiącach: 8

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: Zamawiający poza oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 9 pkt 1.1) SIWZ  nie
określił szczególnego wykazania spełnienia niniejszego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający poza oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 9 pkt 1.1) SIWZ  nie
określił szczególnego wykazania spełnienia niniejszego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca musi wykazać, że: 1) wykonał
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy  w tym okresie:  co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem było opracowanie
dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego:  budowy lub przebudowy sieciowej pompowni ścieków,
lub  oczyszczalni ścieków, lub  sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie którego uzyskano prawomocną
decyzję pozwolenia na budowę. Wykonawca przedkłada w ofercie informację na ten temat zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ

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: nie
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 nie
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
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
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:
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, niniejsze oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia.
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.) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
(wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, niniejsze oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 2.) wykaz wykonanych usług, zgodnie z załącznikiem nr 4

do SIWZ 3.) zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów).
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
2.) wykaz wykonanych usług, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ 3.) zobowiązanie innych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku polegania
na zasobach innych podmiotów). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym
Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego. 3. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego
przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
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
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 700 zł (słownie: siedemset złotych 00/100 PLN). 2.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub
kilku następujących formach: a. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PODHALAŃSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. al. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ Bank Ochrony
Środowiska S.A. Oddział w Nowym Targu 10154011152043605034280002 z adnotacją "WADIUM – projekt
przebudowy pompowni OŚ Niedzica” b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowokredytowej, 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 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wniesione w
formie wymienionej w pkt. 13.3 ppkt be należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak
oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty wadium. 5. Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 ustawy Pzp. 6. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Wykonawca zobowiązany
jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.

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

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:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

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

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
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:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert
w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

negocjacje z ogłoszeniem) nie

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
nie
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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Skrócenie terminu realizacji 40

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

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:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
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:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki: 1) nastąpią
istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia; 2) nastąpią zmiany
obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione; 3) zaistnieje istotna zmiana
okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 4) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można
wykonać zadania w terminie w tym w szczególności ze względu na to, że:  przedłużeniu uległy procedury
administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych;  nastąpił
sprzeciw właścicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne
itp.)
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: 20/04/2017, godzina: 09:45,
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
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: 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: nie
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 nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

