
Ogłoszenie nr 611885-N-2018 z dnia 2018-09-03 r.  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "STAR-WIK" sp. z o.o.: Wykonanie 

dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – 

etap II 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe  

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: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "STAR-WIK" sp. z 

o.o., krajowy numer identyfikacyjny 19055020400000, ul. ul. Lubichowska  128 , 

83200   Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 5628190, e-mail 

katarzyna.olszewska@star-wik.pl; s.bok@star-wik.pl, faks 058 5628190.  



Adres strony internetowej (URL): www.star-wik.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.star-wik.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.star-wik.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:  
Tak  

Inny sposób:  

Pisemnie  

Adres:  

STAR-WIK sp. z o.o., ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański  



 

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: Wykonanie dokumentacji 

projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – etap II  

Numer referencyjny: 7/PN/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: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji 

projektowej II etapu modernizacji oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim wraz z 

uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę. II etap modernizacji polegał będzie na budowie 

na terenie oczyszczalni obiektów do beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych (fermentacji 

metanowej), umożliwieniu przyjmowania osadów z innych komunalnych i przemysłowych 

oczyszczalni ścieków oraz innych odpadów jako ko-substratów do fermentacji oraz innych 

prac związanych z wprowadzeniem tych procesów. W szczegółowym zakresie inwestycja ma 

uwzględniać potrzeby rozbudowy istniejącej oczyszczalni (zwanej dalej OŚ) dla 

umożliwienia zarówno fermentacji własnych osadów ściekowych, przyjęcia do fermentacji 

dodatkowych osadów ściekowych i odpadów z gmin powiatu starogardzkiego, jak i poprawy 

dotychczasowej efektywności procesów technologicznych, zmniejszenia kosztów 

operacyjnych i zwiększenia bezpieczeństwa procesowego. Szczegółowy opis poszczególnych 

etapów znajduje się w dalszej części niniejszego OPZ oraz w części III niniejszej SIWZ. 

Przedmiot zamówienia polega na: 1) opracowaniu dokumentacji projektowej zawierającej: a) 

projekty budowlane wszystkich niezbędnych branż, b) projekty wykonawcze wszystkich 

niezbędnych branż, c) przedmiar robót z podziałem na poszczególne branże, d) informację 



dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, e) inwentaryzację stanu istniejącego obiektów 

oczyszczalni podlegających rozbudowie/przebudowie oraz infrastruktury technicznej 

uzbrojenia terenu, f) projekt prac geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno – 

inżynierskich nowo budowanych lub rozbudowywanych obiektów budowlanych i budowli, g) 

mapę do celów projektowych obejmującej cały zakres inwestycji. 2) opracowaniu 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) opracowaniu 

kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże, 4) opracowaniu zbiorczego zestawienia 

kosztów, 5) pełnieniu nadzoru autorskiego, 6) uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień, 

opinii, decyzji, warunków technicznych od gestorów sieci 7) przygotowaniu i złożeniu 

wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę. Przedmiot 

zamówienia obejmuje również: 1) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich 

majątkowych w zakresie niniejszej dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich 

zależnych, 2) aktualizowanie przez Wykonawcę kosztorysów inwestorskich w okresie 

udzielonej gwarancji. Aktualizację kosztorysów inwestorskich Wykonawca wykona 

każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, nie częściej jednak niż raz na 6 miesięcy, 

w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego 

żądania. Wykonawca niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień/uzupełnień dotyczących 

wykonanej dokumentacji objętej przedmiotem umowy w trakcie przygotowywania i 

przeprowadzania procedur postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych na podstawie dokumentacji objętej przedmiotem umowy. Wykonawca 

przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe w zakresie dokumentacji 

projektowej, w tym prawa autorskie zależne oraz będzie pełnił nadzór autorski podczas 

realizacji inwestycji na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej, tj.: stwierdzania w 

toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania 

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji projektowej – w terminie od dnia odebrania dokumentacji projektowej do dnia 

zakończenia inwestycji projektowanej w oparciu o dokumentację projektową wykonaną na 

podstawie podpisanej niniejszej umowy. OPIS ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH 

OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA - ZAŁOŻENIA OGÓLNE Wykonawca w 

ramach opracowań projektowych musi uwzględnić wpływ projektowanych obiektów i 

instalacji na istniejące instalacje i obiekty, a jeśli zajdzie taka potrzeba - zaprojektować ich 

przebudowę lub rozbudowę w zakresie niezbędnym do współpracy z nowymi obiektami i 

instalacjami. W zakresie prac projektowych Wykonawca zaprojektuje wszystkie wymagane i 

niezbędne do prawidłowej eksploatacji sieci międzyobiektowe, obiekty, instalacje i 

urządzenia w szczególności obejmujące budowę lub rozbudowę budynków, sieci i instalacji 

osadowych, gazowych, grzewczych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych, wodociągowych, 

wentylacyjnych i dezodoryzacyjnych, energetycznych, elektrycznych, sterowniczych i 

sygnalizacyjnych. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien przy jej opracowaniu 

spełnić m.in. następujące wymagania: • uwzględnić podane w niniejszych OPZ wytyczne do 

rozwiązań technologicznych i technicznych, będące wynikiem wcześniejszych prac 

koncepcyjnych wykonanych przez Zamawiającego; • uwzględnić istniejące uwarunkowania 

techniczne oczyszczalni oraz docelowe obciążenia, zarówno pochodzące z zakładanych ilości 

i jakości dopływających do oczyszczalni ścieków, jak i przewidzianych do przyjęcia przez 

obiekty gospodarki osadowej zewnętrznych odpadów (kosubstratów) oraz osadów 

komunalnych; • proponowane rozwiązania powinny zapewniać ciągłość pracy oczyszczalni 

oraz spełniać wymogi najlepszej dostępnej techniki, być rozwiązaniami sprawdzonymi, co 

powinno być możliwe do potwierdzenia w referencyjnych obiektach; • zaproponowane 

rozwiązania powinny spełniać kryterium bezpieczeństwa pracy instalacji, w tym w 

szczególności - dublowania strategicznie ważnych instalacji i urządzeń; • dokumentacja 

powinna być dokumentem interaktywnym, tworzonym w konsultacji z Zamawiającym, • 



zapewnić funkcjonalność użytkową nowych, przebudowywanych lub rozbudowywanych 

obiektów oraz zgodność architektoniczną nowych obiektów z istniejącymi, • zapewnić 

kompatybilność nowych i istniejących systemów i rozwiązań, • tam, gdzie jest to zasadne 

(koszty magazynowania części zapasowych, serwis, itp.) należy dążyć do unifikacji 

rozwiązań i urządzeń. OPIS ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH OBJĘTYCH 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Nowe i 

zmodernizowane obiekty powinny umożliwiać przeróbkę „własnych” osadów ściekowych z 

OŚ STAR-WiK w Starogardzie Gdańskim o przewidzianym docelowym obciążeniu ściekami 

60.000 RLM oraz osadów komunalnych z innych oczyszczalni w docelowej ilości 500 Mg 

s.m./rok, a także kosubstratów w docelowej ilości umożliwiającej obciążenie komór 

fermentacyjnych dawką 30% (wg s.m.) w stosunku do komunalnych osadów ściekowych, 

czyli ok. 600 Mg s.m./rok. W związku z tym w ramach niniejszego zadania należy 

zaprojektować m.in. następujące podstawowe obiekty technologiczne: A. Nowe, 

zhermetyzowane osadniki wstępne (2 szt.) wraz z pompownią osadu wstępnego. B. Nowe, 

zhermetyzowane grawitacyjne zagęszczacze osadu wstępnego (2 szt.) wraz z pompownią 

osadu zagęszczonego. C. Nowe wydzielone komory fermentacyjne zamknięte WKFZ (2 szt.) 

wraz z budynkiem technologicznym; komory fermentacyjne należy zaprojektować w 

konstrukcji żelbetowej, z mieszadłem wewnętrznym; zarówno pompy podawania osadów 

zagęszczonych i recyrkulacji, jak i mieszadło, a także instalacje technologiczne (np. 

przelewowa) powinny być zaprojektowane dla założenia stężenia osadu podawanego do 

komór 10% s.m. D. Nowe obiekty gospodarki biogazowej - w tym m.in.: zbiornik 

magazynowy biogazu (dwupowłokowy, elastyczny, zapewniający minimalny czas 

zatrzymania 8 godz. dla przewidywanej maksymalnej produkcji biogazu), odsiarczalnia, 

stacja osuszania, filtr do usuwania siloksanów (dwustopniowy, z węglem aktywnym), 

pochodnia nadmiarowa. E. Nowa stacja kogeneracji wyposażona w 2 agregaty z silnikami na 

biogaz oraz co najmniej jeden agregat na gaz ziemny; moc elektryczną kogeneratorów należy 

tak dobrać, aby móc pokryć w całości zapotrzebowanie oczyszczalni na EE z własnego 

źródła, tzn. przewidzieć możliwość zasilania (części) silników również gazem ziemnym; moc 

agregatów kogeneracyjnych biogazowych powinna być taka, aby przy przewidywanej 

maksymalnej produkcji biogazu oba pracowały z wydajnością maks. 90% ich wydajności 

nominalnej; stacja kogeneracji powinna być m.in. wyposażona w urządzenia do pomiaru 

zużycia i jakości paliwa i innych mediów oraz produkcji energii cieplnej (w tym również - 

traconej w chłodnicach awaryjnych) i elektrycznej (z przekazaniem do nadrzędnego systemu 

SCADA) tak, aby możliwe było prowadzenie szczegółowych rozliczeń umożliwiających 

korzystanie z systemów wsparcia dla OZE i kogeneracji wysokosprawnej, zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami (m.in. ustaw: prawo energetyczne i OZE); projektowane 

urządzenia i instalacje/sieci elektroenergetyczne służyć mają wyprowadzeniu energii 

elektrycznej wyprodukowanej przez kogeneratory i wykorzystaniu jej na potrzeby własne 

oczyszczalni oraz - w przypadku nadwyżek (przy produkcji EE z samego biogazu) - 

sprzedaży części wyprodukowanej energii do sieci energetyki zawodowej; system 

przekazania i wykorzystania energii na potrzeby własne oraz sprzedaży jej ewentualnych 

nadwyżek ma uwzględniać warunki operatora (zewnętrznej) sieci energetycznej, o które 

należy wystąpić, a także aktualne przepisy w tym zakresie. F. Modernizowana istniejąca 

kotłownia (w zakresie m.in. dostosowania istniejącego kotła wodnego do zasilania biogazem i 

gazem ziemnym; połączenie istniejących i projektowanych sieci c.o., c.w.u. i ciepła 

technologicznego); kocioł wodny wraz z eksploatowaną na terenie OŚ pompą ciepła (o mocy 

nominalnej 110 kW) powinien mieć moc wystarczającą, aby samodzielnie zapewnić dostawę 

ciepła niezbędną w warunkach zimowych do pokrycia wszystkich potrzeb na terenie 

oczyszczalni (technologicznych i socjalnych); jeśli moc istniejącego kotła i pompy ciepła jest 

za mała - należy przewidzieć montaż dodatkowego kotła o odpowiedniej mocy. G. 



Modernizowany istniejący zbiornik ZON (ob. 17) i/lub WKFO (ob. 16) - w zakresie m.in. 

przystosowania do funkcji zbiornika buforowego osadu przefermentowanego przed 

odwadnianiem. H. Modernizowana istniejąca stacja odwadniania osadu SOO (ob. 19) - w 

zakresie m.in. wyposażenia w nowe urządzenie zagęszczające do osadu nadmiernego (1 szt., 

uzupełniająca zainstalowany wcześniej zagęszczacz) oraz nowe urządzenia odwadniające do 

osadu przefermentowanego (2 szt.), zamiast istniejącej prasy taśmowej odwadniającej 

(przewidzianej do demontażu); w przypadku braku możliwości zlokalizowania w istniejącej 

stacji SOO wszystkich wymaganych urządzeń zagęszczających i odwadniających należy 

przewidzieć rozbudowę istniejącego i/lub zaprojektowanie nowego, dodatkowego budynku. I. 

Nowa podczyszczalnia wód powrotnych z odwadniania (wykorzystująca technologię 

deamonifikacji), zapewniająca minimum 80% redukcji azotu amonowego w wodach 

poosadowych z odwadniania. J. Nowe obiekty do przyjmowania: a) osadów komunalnych 

zewnętrznych (nadmiernych; z sąsiednich oczyszczalni ścieków) w postaci odwodnionej i/lub 

zagęszczonej; dla osadów odwodnionych należy przewidzieć „uwadnianie” za pomocą 

„własnego” osadu nadmiernego (sprzed zagęszczania); b) kosubstratów do fermentacji (m.in. 

osady, flotaty i tłuszcze z podczyszczalni zakładów przemysłowych przetwórstwa 

spożywczego i zwierzęcego itp.); dla odpadów odzwierzęcych kategorii 3 należy przewidzieć 

pasteryzację przed fermentacją, zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów (tj. 

zapewnić przetrzymanie odpadów w temperaturze min. 70°C przez czas min. 60 min.; 

wydajność układu powinna umożliwić pasteryzację przynajmniej 30 m³ odpadów w ciągu 

doby) i podawania tych odpadów do fermentacji, wspólnie z osadami ściekowymi. K. 

Modernizowane istniejące reaktory biologiczne RB.1,2 (ob. 7.1,2) - w zakresie m.in. 

sprawdzenia możliwości zachowania wymaganego stopnia oczyszczania ścieków po 

wprowadzeniu w.wym. nowych obiektów gospodarki osadowej oraz doposażenia w instalację 

do awaryjnego dozowania zewnętrznego źródła węgla (np. olejów fuzlowych z dostępnych w 

okolicach Starogardu Gdańskiego destylarni). Minimalny czas zatrzymania w WKFZ (tzw. 

HRT) dla docelowej (maksymalnej) ilości osadów i kosubstratów ma wynosić 30 dni (przy 

stopniu zagęszczenia osadów surowych przed fermentacją: min. 5%). Obiekty gospodarki 

biogazowej (w tym: kogeneracja) powinny być wykonane w wielkości umożliwiającej 

wykorzystanie biogazu pochodzącego z procesów fermentacji docelowej maksymalnej ilości 

osadów i kosubstratów (patrz. wyżej). Podstawowe obiekty technologiczne (osadniki, 

zagęszczacze, komory fermentacyjne) mają być wykonane jako „podwójne” - tak, aby 

krótkotrwałe wyłączenie z eksploatacji (np. w celach przeglądowych) jednego z nich 

umożliwiało prowadzenie wymaganych procesów technologicznych (zagęszczania, 

fermentacji itp.). Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu „Koncepcji modernizacji 

komunalnej oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim” opracowanej przez Politechnikę 

Gdańską w lutym 2018 r. i udostępni ją Wykonawcy po zawarciu z nim umowy. Przy 

projektowaniu modernizacji OŚ należy jednak opisane w niniejszym OPZ ogólne założenia 

traktować jako nadrzędne, a opracowanie Politechniki Gdańskiej wykorzystać jedynie 

pomocniczo. Wymagania dla energetyki, automatyki i sterowania Oczyszczalnia ścieków w 

Starogardzie Gdańskim zasilana jest ze stacji transformatorowej T-60803, 15/0,4 kV. Granicę 

stron stanowią zaciski prądowe głowic kablowych linii zasilających 15 kV. Należy 

przewidzieć ewentualną rozbudowę rozdzielnicy głównej niskiego napięcia lub podłączenie 

kogeneratorów do zasilania po stronie średniego napięcia. System sterowania stacją 

kogeneratorów powinien zapewnić jej niezależną pracę - zarówno przy równoległej pracy z 

siecią jak i w przypadku braku napięcia w sieci energetyki zawodowej, zasilającej 

oczyszczalnię. W przypadku braku napięcia w sieci energetyki zawodowej system sterowania 

powinien umożliwić rozruch kogeneratorów, a następnie ich pracę w trybie rezerwowego 

źródła zasilania. Instalacja kogeneracji musi spełniać wymagania jak dla instalacji 

przeznaczonej do użytkowania w potencjalnie wybuchowej atmosferze i być zgodna z 



właściwą dyrektywą Unii Europejskiej i przepisami ATEX. W pomieszczeniach w których 

może wystąpić wyciek gazów lub znajdują się urządzenia lub instalacje gazowe należy 

zaprojektować układ detekcji gazu połączony z zaworem odcinającym. Układ pomiarowy, jak 

i sposób przyłączenia do sieci energetycznej ENERGI OPERATOR muszą odpowiadać 

zaleceniom podanym w Warunkach Technicznych Przyłączenia wydanych przez Zakład 

Energetyczny. Instalacja sterowania powinna umożliwiać stabilną wybiórczą pracę każdego z 

generatorów jak również obejmować urządzenie/a pozwalające na lokalne zasilanie w energię 

elektryczną wydzielonych odbiorników użytkownika w przypadku zaniku zasilania z sieci 

energetyki zawodowej. Zespół agregatu prądotwórczego powinien posiadać dostarczony 

fabrycznie, pełny własny system automatyki i zabezpieczeń zapewniający prawidłową i 

bezpieczną pracę samego zespołu jak również jego pracę w sieci i współdziałanie z 

zewnętrznym nadrzędnym systemem sterowania i automatyki. Wymaga to również 

dostosowania układu SZR do nowych warunków. Agregaty prądotwórcze powinny być 

wyposażone w regulację cos φ. Należy przy tym dostosować i ewentualnie rozbudować 

istniejący układ kompensacji mocy biernej.  

 

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7  

Dodatkowe kody CPV:  
 

 

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  

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: 335  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie będzie realizowane w terminie 335 dni od dnia 

zawarcia umowy.  

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 nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  



Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca 

wykaże że: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - co najmniej 2 

zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające 

na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy/rozbudowy obiektów do beztlenowej 

stabilizacji osadów ściekowych (fermentacji metanowej), w tym co najmniej 1, które 

obejmowało swoim zakresem obiekty fermentacji metanowej na oczyszczalni ścieków o 

wielkości min. 50 000 tys. RLM, w tym co najmniej: stację kogeneracji, zbiornik 

magazynowy biogazu, stację odsiarczania, stację osuszania oraz pochodnię nadmiarową; oraz 

- co najmniej 1 zamówienie (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane 

należycie) polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy instalacji do 

przerabiania (w tym podawania do kofermentacji) odpadów innych niż osady ściekowe. Przez 

jedno zamówienie rozumie się usługę wykonaną lub wykonywaną w ramach jednej umowy.  

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)  

 

 

 

 

 

 

 

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:  
Odpis 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  



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:  
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie 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 

załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ-IDW; Dowodami 

potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są: - referencje bądź inne 

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

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. 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. - oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o 

których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać 

przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. c) wykazu osób, skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ-IDW;  

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  
5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w 

Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z 

ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 5.1.1 aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 i 4 do SIWZ-IDW. Informacje 

zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te 

wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ-IDW. 

5.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, 

o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1. 5.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o 

którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji 

podmiotu trzeciego. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ-IDW. 5.2 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 



której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 

nr 5 do SIWZ-IDW. 5.3 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający 

przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień 

złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) 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 wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 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 załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do 

SIWZ-IDW; Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są: - 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. 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. - oświadczenie wykonawcy, jeżeli z 

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany 

jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. c) wykazu osób, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do 

SIWZ-IDW; d) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku 

istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca 

powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega 

na zasobach podmiotu trzeciego, tj. 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy 5.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 a) składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4 zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.5 Jeżeli wykonawca nie 



złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ-IDW, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5.6 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych 

pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5.7 Poświadczenia za 

zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5.8 

Oświadczenia dotyczące wykonawcy, wykonawców występujących wspólnie lub innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa 

w pkt 4.5.1 i 4.5.4 należy złożyć w formie oryginału. 5.9 Dokumenty sporządzone w języku 

obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 5.10 W przypadku 

wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

Rozdziale 5 SIWZ-IDW w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym 

wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 5.11 Ilekroć 

w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub 

oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to 

rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) 

osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na 

zasobach lub sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji 

wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie 

pełnomocnictwa. 5.12 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być 

złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie 

podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 5.13 W przypadku 

potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się 

znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.7, 5.8, 5.11 i 5.12 oraz 

klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy 

poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie 

może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 5.14 

Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.6 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.  

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  



Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5 000 zł (pięć tysięcy 

zł). Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 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. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji STAR-WIK sp. z o. o w Banku PKO BP SA O/Starogard Gd. nr rachunku 56 

1020 1909 0000 3102 0036 2509, z dopiskiem ,,Wadium w postępowaniu nr 7/PN/2018 na 

wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Starogardzie 

Gdańskim – etap II” Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna 

wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie pieniądza do 

oferty należy załączyć kopię przelewu. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w 

formie określonej w pkt 6.2. lit b) – e) zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu 

oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji razem z ofertą. Proszę nie zszywać 

dokumentu z ofertą. Gwarancje lub poręczenia muszą zobowiązywać gwaranta lub 

poręczyciela do zapłaty wadium na rzecz zmawiającego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, 

muszą być nieodwołalne i ważne co najmniej przez okres związania ofertą i powinna 

zawierać następujące elementy: a. nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b. określenie wierzytelności, która ma być 

zabezpieczona gwarancją c. kwotę gwarancji, d. termin ważności gwarancji w formule: „od 

dnia …….– do dnia ………”, e. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na 

pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów 

trzecich. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6.11. lit. d). Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na 

wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt 6.6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie 

wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) wykonawca, którego oferta 

została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie; b) wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł 

wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; d) 

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.  

 

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:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

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)  

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)  

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:  

 

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 85,00 

Doświadczenie projektanta 15,00 

 

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:  

 

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. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w 

stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

następujących okoliczności: a) opóźnień wynikających z prowadzonych postępowań 

administracyjnych, dla których wnioskodawcą jest Wykonawca z upoważnienia 

Zamawiającego, w takim zakresie w jakim nie wynika to z zaniechania lub zaniedbania 

Wykonawcy b) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru 

sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań 

umownych, jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań Wykonawcy 

lub Zamawiającego c) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych przez 

siłę wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze szczegółowym 

opisem d) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, 

których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 

i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony e) 

polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach 

projektowych, f) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy - skutkujące koniecznością zmian 

i uzupełnienia dokumentacji projektowych lub innych dokumentów niż dokumentacje 

projektowe, 2. Zmiana terminu jest możliwa w przypadku zaistnienia zdarzeń jak opisano w 

ust. 1 lit od a) do f). Zmiana terminu i wynagrodzenia jest możliwa w przypadku zaistnienia 

zdarzeń jak opisano w ust. 1 lit f). 3. Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w 

ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne 

przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje 

przedmiot Umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób 

spełniających na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ. 4. Wystąpienia 

konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie 

wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych 

osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 5. Zmiany 

albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 6. Zmiany podwykonawcy możliwe są pod warunkiem spełnienia 

warunków określonych w Umowie i uzyskania akceptacji Zamawiającego. 7. Zmiana 

wynagrodzenia jest możliwa w zakresie zmiany urzędowej stawki podatku VAT, przy czym 

elementy ceny netto nie ulegną zmianie. 8. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany 

sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. 9. 



Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany Umowy w przypadku, gdy 

Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: - 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 lub - w wyniku śmierci Wykonawcy 

będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność indywidualnie lub jako wspólnik spółki 

cywilnej lub - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 

jego podwykonawców, w szczególności na skutek utraty płynności finansowej przez 

Wykonawcę i niezapłacenia należności podwykonawców. 10. Wszystkie powyższe 

postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 11. Niezależnie od 

powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian korzystnych z 

punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, 

obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub 

użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. W 

takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca, kierując się poszanowaniem wzajemnych 

interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim 

zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu 

widzenia realizacji przedmiotu Umowy oraz wprowadzą do Umowy stosowne zmiany. 12. 

Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmianę umowy w zakresie przedłużenia 

terminów wykonania zobowiązań umownych, na których zachowanie miały wpływ zdarzenia 

opisane powyżej w ust 1 o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe 

wykonywanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane. 13. 

Zmiany mogą być wprowadzone przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem 

Wykonawcy/ Zamawiającego, w razie przyjęcia, pozwolą skrócić okres realizacji umowy, lub 

obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego 14. 

Zmiany mogą być wprowadzone przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli 

konieczność wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie 

obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji 

krajowych lub zagranicznych instytucji zarządzających i monitorujących realizację 

Przedsięwzięcia, lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia 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: 2018-09-17, godzina: 10:00,  

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

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

 

Wskazać powody:  

 

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

udziału w postępowaniu  

> Polski  



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: 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:  
21.1 Zamawiający informuje, iż w związku z wejściem w życie nowych przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w 

trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach 

i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i 

oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy Pzp. Przetwarzanie danych 

osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do 

postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji 

zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej 

osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych 

w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie 

(Formularz oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ – IDW). 21.2 Zamawiający informuje, że 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o., ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański, w 

rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). 21.3 W sprawach związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z inspektorem ochrony danych 

osobowych pod adresem mailowym: ido@star-wik.pl 21.4 Dane osobowe będą przetwarzane 

przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz w celu archiwizacji. 21.5 Podstawę prawną przetwarzania danych 

osobowych stanowi ustawa Pzp. 21.6 Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez 

administratora danych przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w 

przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku 

kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te 

dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako 

najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy). 21.7 Osobie, której dane 

dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 21.8 Podanie danych jest dobrowolne, 

jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub 

odrzuceniem jego oferty.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 



 

 

 


