
Ogłoszenie nr 639585-N-2018 z dnia 2018-10-23 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  

Nie  

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:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Adres:  

 



 

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: 11/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: 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 

mezofilowej), umożliwieniu przyjmowania osadów z innych komunalnych i przemysłowych 

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

podczyszczaniu wód powrotnych z odwadniania w technologii deamonifikacji 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.  

 

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

71320000-7 

 

 

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:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
 335   

 

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 nie stawia warunku w ww. zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. 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 (mezofilowej 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: komorę fermentacyjną, 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 pasteryzacji i podawania do kofermentacji) 

odpadów innych niż osady ściekowe. oraz - co najmniej 1 zamówienie (potwierdzone 

dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na wykonaniu dokumentacji 

projektowej dla budowy instalacji do wysokoefektywnego usuwania związków azotu w 

procesie deamonifikacji. dysponuje następującymi osobami o odpowiednich kwalifikacjach, 

które zostaną skierowane do wykonania zamówienia, tj. a. 1 osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą 

minimum trzy letnie doświadczenie w projektowaniu w tej specjalności; b. 1 osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, 

posiadającą minimum trzy letnie doświadczenie w projektowaniu w tej specjalności;  

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: a. 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w 



specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum trzy letnie doświadczenie w 

projektowaniu w tej specjalności; b. 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum trzy letnie 

doświadczenie w projektowaniu w tej specjalności;  

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 Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

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:  

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:  

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 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 zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające spełnianie warunków w postępowaniu: a) 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 

(spełniające warunki określone w p-cie 4.1.3.1 SIWZ) 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 (spełniających warunki określone w p-cie 4.1.3.2 

SIWZ), 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) oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku złożenia oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ-IDW. W przypadku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. e) dokumenty dotyczące 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,  

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 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 zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające spełnianie warunków w postępowaniu: a) 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 

(spełniające warunki określone w p-cie 4.1.3.1 SIWZ) 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 (spełniających warunki określone w p-cie 4.1.3.2 

SIWZ), 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) oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku złożenia oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ-IDW. W przypadku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. e) dokumenty dotyczące 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,  

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  

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

tysięcy zł). 6.2 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. 6.3 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 11/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. 6.4 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. 6.5 Wadium wniesione w pieniądzu 

zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.6 Zamawiający zwróci niezwłocznie 

wadium według zasad określonych w §42 Regulaminu. 6.7 Zamawiający zatrzymuje wadium 

na zasadach określonych w §42 Regulaminu.  

 

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:  

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:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

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

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  



 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

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

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

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

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 prjektanta 15,00 

 

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

nieograniczony)  

Nie  

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: 2018-11-08, 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  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (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:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 



 


