
Kalisz, dnia  12.08.2021 r. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA 

ROBOTY BUDOWLANE 

Nazwa zamówienia:   Wymiana istniejącego zbiornika biogazu na terenie  

Oczyszczalni Ścieków w Kucharach , gmina Gołuchów na działkach nr 252/2, 
230/3, 229/3 ,obręb 0009 Kuchary wraz z niezbędną infrastrukturą” 
 

I. Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej Spółki Wodno-Ściekowej „PROSNA”  

dnia 12.08.2021r 

 

II. ZAMAWIAJĄCY:  

Spółka Wodno-Ściekowa „PROSNA”  62-800 Kalisz ul. Nowy Świat 2a 

Telefon 62 769 66 00        e-mail. sekretariat @prosna.com.pl 

 

III. Tryb udzielania zamówienia                                                                                

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone będzie  zgodnie z ART.701 

i następnych Kodeksu Cywilnego. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1.Przedmiot zamówienia :   

 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego  zbiornika biogazu na terenie 

Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kuchary 52, gmina Gołuchów, powiat Pleszewski. 

 

2.Całkowity zakres robót związanych z budową nowego zbiornika biogazu  i organizacją prac 

obejmuje : 

 

2.1 rozbiórkę istniejącego stalowego zbiornika biogazu w oparciu o projekt budowlany 

rozbiórki wykonany przez biuro projektowe firmy EKOVAWE z Pisarzowic  ul. Słoneczna 2, 

55-339 Miękinia. 

 

2.2 budowę nowego zbiornika biogazu o objętości 1200 m3 w oparciu o projekt budowlany 

wykonany przez biuro projektowe firmy EKOVAWE z Pisarzowic ul. Słoneczna 2, 55-339 

Miękinia. 

 

 

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zawiera : 

 

• wzór umowy  (Załącznik Nr 1) 

• projekt budowlany rozbiórki istniejącego stalowego zbiornika biogazu 

(Załącznik Nr 2), 

• projekt budowlany wykonania nowego zbiornika (Załącznik Nr 3) 

• przedmiary, kosztorysy (Załącznik Nr 4) 

 które stanowią integralną część niniejszej SIWZ. 



 

 

   

 

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do : 

 

a) zorganizowania i zagospodarowania placu budowy; 

b) utrzymania zaplecza budowy; 

c) ponoszenia kosztów wszelkich mediów zewnętrznych (energia elektryczna, woda, 

gaz, łączność) dostarczanych na teren budowy 

d) podjęcia wszelkich innych działań w przypadku zaistnienia takiej konieczności, dla 

zapewnienia prawidłowej realizacji obiektu; 

e) usunięcia odpadów 

f) wykonanie prac w sposób nie wpływający negatywnie na pracę oczyszczalni ścieków 

g) uwzględnienie w cenie oferty wartość  stali odpadowej z rozbiórki istniejącego 

zbiornika. 

h) przystąpić do prac rozbiórkowych nie wcześniej niż 30 dni od terminu 

rozpoczęcia prac związanych z montażem nowego zbiornika. 

Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią 
dokumentacji przetargowej oraz uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i 

zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub 

realizację zadania. 

 

Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność, 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty oraz 

dokumentów z tym związanych, 

Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości przed złożeniem 

Oferty. 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 

w ilości nie więcej niż 25 % wartości zamówienia. 

 

V. Projekty budowlane wykonania i rozbiórki, przedmiary  robót , kosztorysy ofertowe oraz 

inne niezbędne informacje dot. zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w 

miejscowości  Kuchary 52  gmina Gołuchów (Oczyszczalnia Ścieków). Całość opracowania 

w wersji elektronicznej  dostępna u Zamawiającego. 

 

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

VII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VIII. Termin realizacji zamówienia:   do  28 grudzień 2021r 

 
 

IX. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 

Warunki ogólne, które muszą spełnić oferenci : 

 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 



c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

d) Posiadają referencje z okresu co najmniej 5 lat z realizacji podobnych projektów lub z 

krótszego okresu, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy. 

W ramach niniejszego zamówienia oferent musi wykonać wszystkie elementy związane z 

budową zbiornika biogazu ,zgodnie z opracowanymi PROJEKTAMI BUDOWLANYMI.. 

 

Warunki szczegółowe dla oferentów : 

 

a) Dysponują środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków  

z kredytu) lub zdolnością kredytową w wysokości minimum   500 000,00 zł. 

b) W okresie ostatnich pięciu lat przed datą wszczęcia niniejszego postępowania,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie wykonali 

przynajmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością 
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – budowa zbiorników 

gazu o objętości min. 1000 m3. 

 

c) Dysponują osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami  

do stanowisk jakie zostaną im powierzone zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi 

w poniższej tabeli: 

 

 

Lp. Funkcja Opis wymaganych uprawnień, kwalifikacji  

i doświadczenia  

1. 

 

 

Kierownik Robót  

Instalacyjnych 

 

Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako 

kierownik robót, uprawnienia w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych i 

gazowych, przynależność do odpowiedniej 

organizacji samorządu zawodowego np: Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa 

2 Kierownik Robót 

Budowlanych 

Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako 

kierownik robót, uprawnienia w specjalności 

konstrukcyjno budowlanej, przynależność do 

odpowiedniej organizacji samorządu zawodowego 

np.Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem „spełnia – nie 

spełnia”, w oparciu  o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. 

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków może skutkować  wykluczeniem 

Wykonawcy  z postępowania. 

XIII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:  

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych udziału w postępowaniu oferta musi 

zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 



a) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie 

podlega wykluczeniu z postępowania w myśl postanowień art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych , 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych udziału w postępowaniu oferta 

musi zawierać następujące dokumenty: 

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  

w których Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy na kwotę minimum 1 000 000,00 zł, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

b) wykaz  wykonanych robót budowlanych z okresu ostatnich pięciu lat przed 

dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie, obejmujący przynajmniej dwie roboty budowlane 

odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 

przedmiot zamówienia  lub obiektów zawierających elementy konstrukcyjne o 

podobnym charakterze lub wskazania podwykonawcy posiadającego niezbędne 

kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie       –     budowy zbiornika gazu o 

V ≥ 1000 m3 

c) Wykonawca musi wykazać, w formie załącznika, potwierdzonego referencjami 

uprzednich zamawiających, że w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował ww. 

zamówienia. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę robót, do których nie 

zostaną załączone dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane 

należycie. 

 

d) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia a 

także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz potwierdzonymi za 

zgodność z oryginałem  kopiami ich uprawnień właściwymi dla funkcji, które 

mają pełnić i dokumentami potwierdzającymi przynależność do odpowiedniej 

organizacji samorządu zawodowego np: Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa.  

3.Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu czynności Oferenta polegających na 

uzupełnieniach referencji bądź posługiwaniem się referencjami podmiotów trzecich. 

4. Organizator przetargu może zmienić warunki przetargu oraz ogłoszenie o przetargu. 

 

XIV. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria :                                                 

- cena za wykonanie zamówienia – 80 % 

      -  okres gwarancji                          -  20 % 

       Punkty za kryterium „cena netto” zostaną przyznane wg. wzoru: 

                                            Cn 

                                 C  =  ---------  x    80  % 

                                            Co 

       gdzie  C    - liczba punktów przyznawanej ofercie w ramach kryterium cena netto, 

                 C(n)  - najniższa cena netto spośród złożonych ofert nie podległych odrzuceniu, 

                 C(o)  - cena netto ocenianej oferty. 

 

       Punkty za kryterium „okres gwarancji” zostaną przyznane wg. wzoru : 



                                          

                                            (Go – Gmin) 

                               G   =  ----------------   x   20 % 

                                         ( G max – Gmin) 

       gdzie   G- liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja 

                   Gmax – gwarancja maksymalna       (m-c) 

                   G min  - gwarancja minimalna          (m-c) 

                   Go        - gwarancja oceny ocenianej  (m-c) 

 

Okres gwarancji należy podać w miesiącach. 

Minimalny  wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane 

dostarczone i zamontowane urządzenia wynosi 36 miesięcy. 

 Maksymalny okres gwarancji na roboty budowlane dostarczone i zamontowane urządzenia 

uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres dłuższy 

niż 60 miesięcy do oceny oferty zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie 

uwzględniony także w umowie. 

      

      Łączna ilość punktów dla ocenianej oferty będzie suma punków uzyskanych w podanych    

wyżej kryteriach zgodnie powyższym wzorem : 

 

                               P  =   C   +     G 

 

       gdzie : C – liczba punktów przyznana wdanej ofercie w kryterium cena 

                   G -  liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja. 

   

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 

liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

 

 

 

XV. Wymagania dotyczące wadium 

1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (  piętnaście 

tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

2) Wadium może być wnoszone w: 

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, 

Gwarancje bankowe muszą być udzielone wyłącznie na zasadach polskiego prawa bankowego. 

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy SWŚ „PROSNA”, w 

terminie zapewniającym jego wpływ do czasu złożenia oferty (dowód wpłaty, potwierdzenie, 

należy dołączyć do oferty): nr rachunku  PEKAO S.A 19 1240 2946 1111 0010 9370 3841. 

Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą. 
 

 

XVI. Oferty należy składać do dnia 01.09.2021r godz. 10.00   w siedzibie Zamawiającego.  

Oferta winna zawierać : 
 

1.Całkowity koszt wykonania netto i brutto w rozbiciu na : 



• koszt wykonania robót rozbiórkowych (wg. kalkulacji indywidualnej) 

• koszt wymiany istniejącego zbiornika biogazu w części robót 

konstrukcyjno-budowlanych oraz elektrycznych w oparciu o przedłożone 

przedmiary robót. 

2.Datę sporządzenia i termin ważności oferty, 

3.Gwarancję na okres min.36 miesięcy na wykonane roboty budowlane, 

4. Referencje z okresu 2015-2020 na roboty o podobnym charakterze, 

5.Akceptacje projektu umowy. 

 

      Otwarcie ofert nastąpi   01. 09.2021r   o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego , 

      budynek biurowy Oczyszczalni Ścieków Kuchary 52 gm. Gołuchów 

 

XVII. Zamawiający może unieważnić postępowanie przetargowe bez podania przyczyny. 

XVIII. Termin związania ofertą – 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływu terminu składania ofert. 

XIX. Koszt oferty ponosi oferent 

XX. Do pobrania u zamawiającego  

- projekty budowlane ,przedmiary robót, ślepe kosztorysy. 

XXI. Zasady komunikacji. 

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami następujące 

osoby :Sławomir Mickiewicz  tel. 606838820       e.mail dt@prosna.com.pl 

            Mirosław Tomczak      tel. 627696613       e.mail di@prosna.com.pl 

 

 

 

      O wyborze Wykonawcy zdecyduje Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego. 

Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki  
Wodno-Ściekowej „PROSNA” 

 

UWAGA: 

Zaleca się, aby Wykonawca odbył wizję lokalną terenu budowy oraz jego otoczenia w 

celu oceny na jego własną odpowiedzialność kosztów i ryzyk wszystkich czynników  

koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszystkie niezbędne 

prace  budowlano - montażowe. 

 

 

 


