
                                                                                                                           

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

wykonanie zadania pn 

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSI 
TARNOWA 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach 
Ul. Magistracka 1 
62-310 Pyzdry 

2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 
3. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

http://www.pyzdry.pl/bip/ 
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 

rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd = 250 m3 /d do przepustowości Qśrd = 
500 m3 /d we wsi Tarnowa, gmina Pyzdry, pw. Wrzesiński, woj. Wielkopolskie - na działkach o nr. 
ewidencyjnym 2050/2, 2049, 2051/2 i 2052 obręb geodezyjny Tarnowa o łącznej powierzchni 1,92 ha. 
Oczyszczalnia wybudowana została zgodnie z projektem OBR BIOWGAZ zakładającym dwuetapową jej 
budowę. W pierwszym etapie wybudowano jeden ciąg technologiczny wraz z docelową infrastrukturą 
natomiast drugi etap zakładał wybudowanie drugiego ciągu. Na istniejącym obiekcie znajdują się 
urządzenia oczyszczalni ścieków (bioblok, osadniki), budynki kubaturowe obsługujące oczyszczalnię, drogi 
wewnętrzne utwardzone. Inwestycja wiąże się z budową nowych obiektów, które stanowić będą 
uzupełnienie funkcjonalne obiektu już istniejącego. Nie zmieni się charakter ani przeznaczenie obiektu. 
Nowe obiekty zlokalizowane będą w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejących, w granicach działek, 
których właścicielem jest gmina Pyzdry. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: a. nowego 
biobloku - PS o przepustowości Qsrd = 250 m3 /d w wersji żelbetowej, b. 3 osadników wtórnych o średnicy 
3 m każdy w technologii żelbetowej, c. kontenerowej stacji zlewnej ścieków dowożonych z 
opomiarowaniem, d. stacji higienizacji osadu oraz dodatkowych dmuchaw, e. rozbudowy sieci 
technologicznych i instalacji, f. przyjęcia na czas budowy nadzoru technologicznego dotyczącego procesów 
oczyszczania i zapewnienia w trakcie trwania budowy jakości ścieków oczyszczonych zgodnych z 
parametrami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym, g. Rozruchu technologicznego oczyszczalni. 
Obiekty podłączone zostaną do istniejących i funkcjonujących urządzeń oczyszczalni ścieków siecią 
elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Nowo powstałe obiekty obsługiwane będą z istniejącej sieci 
drogowej na terenie oczyszczalni. Miejscem odprowadzenia ścieków oczyszczonych jest rzeka Warta a 
miejsce wylotu nie ulegnie zmianie. Zamawiający posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na 
dodatkowy zrzut ścieków. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót stanowiące 
załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy dla wskazania 
technologii, która rzutuje na wysokość ceny Wykonawcy. 
 

5. Zamawiający nie przewiduje: 

1) składania ofert częściowych i wariantowych, 
2) udzielania zamówień uzupełniających, 
3) zawarcia umowy ramowej, 
4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 
6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 

 
6. Termin wykonania 
Data rozpoczęcie robót: 01.04.2014r. 
Data zakończenia robót: 29.08.2014r. 
 
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 



                                                                                                                           
WARUNKÓW 

• Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania 
potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia 

• Wiedza i doświadczenie 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe 
ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegającej na budowie, 
rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 500 m3/d i o wartości robót 
nie mniejszej niż 1 300 000 zł (milion trzysta tysięcy złotych) każda, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, 
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o 
spełnianiu warunku, tj. liczba wykonanych robót, będą zsumowane z dokumentów składanych przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

• Potencjał techniczny 
potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia 

• Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, w tym: Kierownika budowy robót sanitarnych - posiadającego następujące 
kwalifikacje: - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień 
budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi sanitarnymi, - uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - aktualny wpis na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tą izbę. Kierownika budowy robót 
elektrycznych i AKPiA - posiadającego następujące kwalifikacje: o co najmniej 3 lata doświadczenia 
zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami 
instalacyjnymi elektrycznymi, o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, o aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 
wydany przez tą izbę. Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - posiadającego 
następujące kwalifikacje: - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego liczonego od momentu 
uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami konstrukcyjno - budowlanymi, - uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - 
budowlanej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów -aktualny wpis na 
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tą izbę 

• Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 1 300 000 zł (milion trzysta tysięcy złotych) lub jej 
równowartość w walucie obcej. 
 

8. Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 32 000 
złotych (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania 
ofert.  
 

9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 % 
 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
Ofertę należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Usług Wodno Kanalizacyjnych w 



                                                                                                                           
Pyzdrach, ul. Magistracka 1, 62-310 Pyzdry lub przesłać na powyższy adres. W wypadku przesłania oferty 
będzie się liczyła data jej wpłynięcia do siedziby zamawiającego. 
Termin składania ofert upływa dnia 24 stycznia 2014 r. o godz. 9:00  
 

11. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert 
 

 

 

 


