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Ogłoszenie

Numer

2021-13132-62818

Id

62818

Powstaje w kontekście projektu

POIS.02.03.00-00-0186/16 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice - etap 
II

Tytuł

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla 
modernizacji/przebudowy 27 szt. przepompowni ścieków 
zlokalizowanych na terenie miasta Skierniewice

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2021-08-06
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 2
2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 3
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.1
4. Wykaz usług - załącznik nr 4
5. Wykaz osób - załącznik nr 5
6. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 6
7. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się - załącznik nr7
8. Wzór umowy - załącznik nr 8
9. Zapytanie ofertowe
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-08-12
1. Wyjaśnienia oraz zmiana treści Zapytania ofertowego - wersja cyfrowa
2. Wyjaśnienia oraz zmiana treści Zapytania ofertowego
3. Zmiana - ZAPYTANIE OFERTOWE
4. Zmiana - zał. nr 4 - Wykaz usług
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Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-08-06

Data ostatniej zmiany

2021-08-12

Termin składania ofert

2021-08-20 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o.
Mokra Prawa 30
96-100 Skierniewice
NIP: 8361328625

Osoby do kontaktu

Hubert Lachowski
tel.: +48 46 833-38-08
e-mail: h.lachowski@wodkan-skierniewice.com.pl

Monika Furgał
tel.: +48 46 833-38-08
e-mail: m.furgal@wodkan-skierniewice.com.pl

Mariusz Jędrychowicz
tel.: +48 46 833-38-08
e-mail: m.jedrychowicz@wodkan-skierniewice.com.pl

Rafał Kuciński
tel.: +48 46 833-38-08
e-mail: r.kucinski@wodkan-skierniewice.com.pl

Części zamówienia

Część: 1
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Tytuł części 1

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)"

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest ,,Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla 
modernizacji/przebudowy 27 szt. przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta 
Skierniewice". Zakres opracowania w oparciu o wymagania Zamawiającego powinien uwzględniać 
następujące elementy:
1) Część nadziemna/podziemna obiektu, 
2) Zbiornik ścieków - budowa/remont/modernizacja, 
3) Układ technologiczny wraz z doborem pomp i wymianą armatury,
4) Instalacje sanitarne wod-kan, wentylacja – wymiana lub remont,
5) Instalacje elektryczne - wymiana lub remont,
6) Pozostałe  instalacje i obiekty (w tym kanały dopływowe ścieków),
7) Montaż systemu alarmowego,
8) Wymiana/modernizacja systemu automatyki i sytemu SCADA,
9)Rozbudowa systemów komunikacji między przepompowniami, a siedzibą Zamawiającego wraz 
z systemem wizualizacji SCADA.
Opracowanie powinno zawierać co najmniej: 
1) Inwentaryzację „z natury” stanu istniejącego poszczególnych obiektów (przy udziale 
Zamawiającego) wraz z dokumentacją fotograficzną.
2) Opis elementów i rozwiązań konstrukcyjnych poszczególnych przepompowni, wymiary, materiały  z 
jakich ma być wykonana modernizacja, sposób posadowienia, itp. 
3) Bilans przepływów (ścieków sanitarnych i deszczowych) na podstawie raportów z pracy 
przepompowni na których są zainstalowane przepływomierze. 
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4) Optymalizacja wydajności hydraulicznej oraz energetycznej przepompowni.
5) Zagospodarowania terenu przepompowni. 
6) Wytyczne dotyczące dostosowania obiektów do aktualnych wymagań tj. warunków-

   technicznych,  ppoż. i bhp.
7) Część opisową i rysunkową proponowanych rozwiązań.
8) Część zawierającą szacowane koszty modernizacji poszczególnych przepompowni ścieków.
Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy nie może zawierać nazw własnych materiałów i 
urządzeń oraz nazw producentów w żadnym z dokumentów wchodzących w skład opracowania, 
które mogą w jakikolwiek sposób powodować naruszenie przez Zamawiającego ustawy PZP.
Wykonawca winien opracować PFU w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego dokumenty 
zawierające szczegółowe wymagania oraz niezbędne informacje na temat zakresu przewidzianego 
do modernizacji  dla danego obiektu, stanowiące zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego.
W skład ww. dokumentacji wchodzą:
1) Warunki Techniczne dla budowy dwupompowych przepompowni ścieków,
2) Tabelaryczne zestawienie zakresu prac,
3) Koncepcje modernizacji przepompowni ścieków „Park I” oraz „Zielna” tj. 
*Projekt: Cz. I Ekspertyza budowlana oraz opracowanie koncepcji modernizacji  przepompowni 
ścieków „Park Miejski I” położonej w Parku Miejskim przy ul. Prymasowskiej dz. nr ew. 41/3 (obr. 
9) w Skierniewicach zlokalizowanej; data oprac.: wrzesień 2019 r. 
*Projekt: Cz. II Ekspertyza budowlana oraz opracowanie koncepcji modernizacji  przepompowni 
ścieków „Zielna” przy zbiegu ul. Zielnej i Armii Krajowej w Skierniewicach dz. nr ew. 759 (obr. 3); data 
oprac.: listopad 2019 r.
4) Dodatkowe uzgodnienia z Zamawiającym czynione w trakcie opracowywania PFU.
� Całość opracowania powinna zostać sporządzona w 7 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 
2 egzemplarze w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD). Dokumentacja w wersji elektronicznej 
powinna być zapisana w formie edytowalnej np. doc, dwg, dxf oraz w wersji tylko do odczytu.
Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na wykonanie dokumentacji stanowiącej przedmiot 
zamówienia wynosił 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.
Ze względu na dużą zawartość plików zał. nr 1 do Zapytania ofertowego (Dokumentacja pomocnicza) 
znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.wodkan-skierniewice.com.pl w zakładce 
"Przetargi".

Okres gwarancji

36 miesięcy

Kody CPV

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania



Wygenerowano: 2021-08-12 12:53 Strona 5 / 10

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla modernizacji/przebudowy 27 szt. przepompowni ścieków…

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

Skierniewice

Gmina

Skierniewice

Miejscowość

Skierniewice

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

• Doświadczenie zawodowe: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, polegającą na opracowaniu Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) lub dokumentacji projektowej związanej z modernizacją lub 
przebudową lub rozbudową lub budową przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków lub 
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią/przepompowniami ścieków  o wartości co 
najmniej 50 000,00 zł brutto.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

• Potencjał osobowy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobami spełniającymi niżej wymienione wymagania w zakresie doświadczenia oraz 
kwalifikacji:
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� co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz
� co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
oraz
� co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoba ta winna wykazać się opracowaniem co najmniej 
jednej dokumentacji projektowej sterowania układu pompowego na przepompowni ścieków lub 
oczyszczalni ścieków w oparciu o min. jeden sterownik swobodnie programowalny i wizualizacji w 
systemie SCADA.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca załączy 
do oferty:
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
stanowiące załącznik nr 3 i 3.1 do Zapytania ofertowego. Oświadczenie, o którym mowa 
powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu na dzień składania ofert.
• W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
• W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 lit. a) powyżej, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór stanowi załącznik nr 3 i 3.1 do Zapytania 
ofertowego).
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat , 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 
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zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 
3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z 
innymi wykonawcami,  wykaz o którym mowa w pkt 1 lit. b) powyżej, dotyczy usług, w których 
wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2. Pozostałe dokumenty:
1) formularz ofertowy stanowiący zał. nr 2 do Zapytania ofertowego,
2) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli 
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 
dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający żąda pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące zał. nr 6 do Zapytania ofertowego 
(jeżeli dotyczy),
4) oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia stanowiące zał. nr 7 
do Zapytania ofertowego, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy 
(jeżeli dotyczy). 
5) pełnomocnictwo/upoważnienie (jeżeli dotyczy).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
• udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
• handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
• o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
• finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 
• o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 
• powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
• przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 
b) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca  przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
c) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
d) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł 
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 
niezależnie od siebie; 
e) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w zdaniu poniżej, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.
Jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w 
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rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie 
postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający podejmuje odpowiednie środki w 
celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w 
szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał 
w związku z zaangażowaniem wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz 
wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert;
f) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie 
wymienione w rozdz. VIII Zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

kryterium ,,cena brutto oferty” (C) – waga 100%
Sposób oceny ofert:
cena oferowana minimalna brutto
C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt
cena badanej oferty brutto

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-08-12 - data opublikowania
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-> 2021-08-20 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-09 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


