
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: ECAS_n0034gsh
NO_DOC_EXT: 2020-020822
SOFTWARE VERSION: 9.13.1
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: lpk@lpk-lesznowola.pl

LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F05
VERSION: R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 8

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
1231200082
ul. Poprzeczna 50
Lesznowola
05-506
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Nowowiejska
Tel.:  +48 227579432
E-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl 
Kod NUTS: PL913
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lpk-lesznowola.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.lpk-lesznowola.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Arakowej 4 w miejscowości Zamienie.
Numer referencyjny: DIR.430.05.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45252127

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Zamieniu
o przepustowości 1300 m3/d w celu dostosowania układu technologicznego oczyszczalni do przyjęcia
zwiększonej ilości ścieków komunalnych do przepustowości
5800 m3 /d, oraz zapewnienie wymaganego obecnymi przepisami stopnia oczyszczania.

mailto:lpk@lpk-lesznowola.pl
www.lpk-lesznowola.pl
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Zamawiający wraz z SIWZ udostępnia dokumentację projektową dotyczącą przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Zamieniu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200
45111000
45232440
45232000
45330000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamienie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości 1300
m 3 /d w Zamieniu w celu dostosowanie układu technologicznego oczyszczalni do przyjęcia zwiększonej
ilości ścieków komunalnych do 5800 m3 /d, oraz zapewnienie wymaganego obecnymi przepisami stopnia
oczyszczania. Zamawiający wraz z niniejszą SIWZ udostępnia dokumentację projektową dotyczącą
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zamieniu.
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów
technologicznych oraz budowę nowych.
Wobec powyższego należy wykonać:
-budowę przepompowni ścieków (obiekt nr 1),
-budowę stacji dmuchaw (obiekt nr 9) i przyległej do niej stacji mechanicznego oczyszczania ścieków (obiekt nr
2),
-budowę reaktora biologicznego (obiekt nr 3),
-przebudowę osadników wtórnych (obiekty nr 4)
-przebudowę studzienki poboru prób (obiekt 5a) oraz przepompowni ścieków oczyszczonych wraz z komorą
pomiarową (obiekt nr 5)
-budowę przepompowni części pływających, osadu powrotnego i nadmiernego (obiekt nr 6)
-przebudowę zbiornika osadu nadmiernego (obiekt nr 7)
-budowę stacji mechanicznego odwadniania osadu wraz z higienizacją (obiekt nr 8) i z montażem zbiornika
wapna (obiekt 8a)
-budowę stacji dozowania dodatkowego źródła węgla (obiekt nr 10)
-budowę stacji dozowania PIX (obiekt nr 11)
-budowę biofiltra (obiekt kontenerowy, nr 12)
-przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku technicznego na budynek socjalny ze sterownią (obiekt nr 13),
-budowę przepompowni obejściowej i wód technologicznych (obiekt nr 14)
-budowę kontenerowej stacji analiz ścieków oczyszczonych (obiekt nr 15)
-budowę komór rozdzielczych ścieków ( KR1 i KR2)
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-budowę sieci i instalacji (sieć wod-kan zakładowa, przewody technologiczne, sieci energetyczne i sterownicze,
zachowanie i/lub odtworzenie istniejącej sieci alarmowej).
Inwestycja obejmuje również przebudowę i budowę utwardzeń (dróg placów i chodników na terenie działki)
zapewniających dojście/dojazd do projektowanych obiektów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 10 do SIWZ (dostępny pod adresem
https://www.lpk-lesznowola.pl) i obejmuje:
1) Wykaz projektowanych obiektów z podstawowym wyposażeniem.
2) Projekt budowlany.
3) Projekt wykonawczy.
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
5) Przedmiar robót.
2) Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawcy lub podwykonawcy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) w zakresie realizacji
zamówienia zatrudnienia na umowę o pracę osób do wykonywania następujących czynności:
a) robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
b) robót ziemnych,
c) prac murarskich i tynkarskich,
d) zbrojenia konstrukcji,
e) robót betonowych i żelbetowych,
f) montażu instalacji,
g) wykonania elementów nawierzchni drogowej i chodników,
h) robót montażowych na sieciach i instalacjach uzbrojenia podziemnego (wodociągi, kanalizacja, kable
energetyczne),
i) robót murowych, betonowych, wykończeniowych, malarskich, posadzkarskich,
j) robót ciesielskich, deskowania stropów,
k) robót izolacyjnych przeciwwilgociowych i ocieplających.
3) Zamówienia podobne.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy
Pzp tj. dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych i polegających na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych, o wartości nie większej niż 30% wartości zamówienia podstawowego.
Przedmiotowe zamówienia zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i
będą zgodne z jego przedmiotem, całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego
wartości, a zamówienia będą polegać na robotach budowlanych, montażowych, instalacyjnych, drogowych,
zagospodarowaniu terenu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

https://www.lpk-lesznowola.pl
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert
Okres gwarancji / Waga: 10 %
Cena ofertowa brutto - Waga: 90 %

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie warunku dotyczącego sytuacji finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca:
• wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 10 000
000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert.
• wykaże się, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden
milion złotych).
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten
lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego
składa następujące dokumenty:
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
• dokument potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00
zł. (słownie zł.: jeden milion złotych).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów,
o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które
w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
• wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na: budowie,
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rozbudowie lub przebudowie obiektu/obiektów gospodarki ściekowej na oczyszczalni ścieków o przepustowości
nie mniejszej niż
4000 m3/d o wartości co najmniej 10.000.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów złotych) każda.
Za wykonane roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w
taki sposób, że stanowi on całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców,
powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że łącznie go spełniają.
• wykaże, że dysponuje do realizacji zamówienia niżej wymienionymi osobami:
1) kierownik budowy,
2) kierownik robót konstrukcyjno - budowlanych,
3) kierownik robót sanitarnych,
4) kierownik robót elektrycznych,
5) technolog oczyszczania ścieków,
W/w osoby muszą spełniać wymagania określone w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, tzn dopuszcza aby jedna osoba była wykazywana co najwyżej w
dwóch rolach. Wykonawca musi dysponować łącznie co najmniej 4 osobami na potwierdzenie spełnienia
warunku.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców,
powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że łącznie go spełniają.
Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych od ww. osób kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia oraz
możliwości łączenia poszczególnych funkcji zawarto w Rozdziale IV pkt I ppkt 1.3 SIWZ.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego
składa następujące dokumenty:
• wykaz robót budowlanych (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty;
• wykaz osób (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W wykazie należy przedstawić wszelkie informacje o osobach pozwalające na weryfikację wymagań opisanych
w Rozdziale IV pkt I ppkt 1.3.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 250 000,00 zł. (słownie:
dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale XVIII SIWZ.
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2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed zawarciem
Umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości ceny brutto oferty.
Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale XXIII SIWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 8 do SIWZ. Wzór umowy jest dostępny na stronie
internetowej Zamawiającego https://www.lpk-lesznowola.pl.
Okoliczności umożliwiające zmianę umowy zostały określone we wzorze umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/03/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/05/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/03/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, ul. Poprzeczna 50, Lesznowola, sala nr 11, poprzez odszyfrowanie i upublicznienie
ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

https://www.lpk-lesznowola.pl
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W postępowaniu będzie zastosowana procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Prawo zamówień
publicznych tzw. „procedura odwrócona”. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki
wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (przesłanki obligatoryjne).
3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 – 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych (przesłanki fakultatywne). Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia z postępowania jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy
wskazano w Rozdziale V pkt 4 SIWZ.
4. Wypełniając JEDZ w zakresie Części IV: Kryteria kwalifikacji – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
wypełnił tylko sekcję α (alfa): „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” i nie należy
wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A, B, C, D) w Części IV.
5. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą przetargową następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz „OFERTA” (oryginał w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
– sporządzony według formularza stanowiącego Załącznik
nr 1 do SIWZ.
2) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ - (oryginał w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).
3) Dowód wpłacenia/wniesienia wadium - zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVIII SIWZ.
4) Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do podpisywania
oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane
przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy - w postaci elektronicznej –
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym odpowiednio mocodawcy albo notariusza.
5) Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (np.: jako: Konsorcjum, Spółka Cywilna) - w postaci elektronicznej – opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym odpowiednio mocodawcy albo notariusza.
6) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VIII SIWZ (oryginał w postaci
elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, wycofania oferty" dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.
7. Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w przypadku
gdy środki które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane wówczas
unieważni niniejsze postępowanie przetargowe.
Pozostałe informacje zawarte są w SIWZ
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia, w tym terminy składana odwołań zawarto w Rozdziale XXIV SIWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza Departament Odwołań
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/02/2020
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