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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
23-03-2018

Termin składania ofert
10-04-2018

Numer ogłoszenia
1098565

Status ogłoszenia
Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona
6 kwietnia br. opublikowano odpowiedź na pytanie uczestnika postępowania oraz zmienione załączniki nr
1 i nr 4.

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 41-500 Chorzów, ul. Składowa 1, w sekretariacie (I piętro)
najpóźniej do 10 kwietnia 2018 r, do godziny 12.00. Oferta musi być sporządzona w języku polskim,
pisemnie. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta
musi być złożona w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem „Oferta”, numerem i
tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej
korespondencji wpływającej do Zamawiającego oraz z nazwą i dokładnym adresem pocztowym
Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszystkie elementy nieopakowane i nieoznaczone w ten
sposób nie będą brane pod uwagę podczas porównywania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji
może być przyczyną otwarcia oferty przed terminem otwarcia ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Kierownik Działu Zamówień Publicznych Bożena Kolanowska-Warwas

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
32 34 94 672

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i
oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów- Świętochłowice” współfinansowanego ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 2.3.
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Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
a) Dla Kontraktu nr: 1 „Zwiększenie przepustowości nitki biogazowej oczyszczalni ścieków
"Klimzowiec” - w zakresie rzeczowym i finansowym
b) Dla Kontraktu nr: 2 „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP od ul.
Krakowskiej-Siemianowickiej do ul. Skargi- Kościuszki w Chorzowie - I etap” (nazwa zgodnie z Decyzją
nr 356 z dnia 18.12.2013r. udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa
sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP od ul. Krakowskiej – Siemianowickiej
do ul. Skargi w Chorzowie”) - w zakresie finansowym.
c) Dla Kontraktu nr: 3 „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP od ul.
Krakowskiej-Siemianowickiej do ul. Skargi- Kościuszki w Chorzowie - II etap” (nazwa zgodnie z
Decyzją nr 381 z dnia 05.10.2015r. udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.
„Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP od ul. Krakowskiej –
Siemianowickiej do ul. P. Skargi – Kościuszki w Chorzowie – ETAP II”) – w zakresie finansowym.
d) Dla Kontraktu nr: 4 „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej w rejonie ulic: Plac
Piastowski i Siemianowickiej” (nazwa zgodnie z Decyzją nr 165 z dnia 05.05.2016r. udzielono
pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
ogólnospławnej w rejonie ulic Plac Piastowski i ul. Siemianowickiej w Chorzowie na działkach o nr
ewidencyjnych 1250/161, 2040/161, 2061/150, 2149/150, 2039/130, 2270/115, 2268/122, 2274/114
Chorzów, pl. Piastowski, ul. Siemianowicka”) w zakresie finansowym.
e) Dla Kontraktu nr: 5 „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolności i Spółdzielczej w Chorzowie”
(nazwa zgodnie z Decyzją nr 75 z dnia 18.03.2014r. i Decyzją nr 76 z dnia 18.03.2014r. udzielono
pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji
ogólnospławnej w ul. Wolności w Chorzowie – etap I, etap II i etap III”) w zakresie finansowym.
f) Dla Kontraktu nr: 6 „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Arcelormittal w Świętochłowicach”
(nazwa zgodnie z Decyzją nr 51/16 z dnia 06.04.2016r. udzielono pozwolenia na wykonanie robót
budowlanych obejmujące: „Przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej i rozbiórkę torów kolejowych w
rejonie ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach”) – w zakresie finansowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 (OPZ)

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Głównym celem Projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji.
Działania objęte Projektem umożliwią likwidację istniejących niedoborów w zakresie zbiorczego systemu
wodno-ściekowego, funkcjonującego na ww. terenie. Strategiczne cele przedmiotowego Projektu to:
• poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
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• zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie
Aglomeracji,
• zwiększenie stopnia skanalizowania Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice do 99,06% (wzrost
w wyniku realizacji Projektu o 0,36%),
• zapewnienie odbioru ścieków od 528 nowych klientów systemu,
• zwiększenie przepustowości sieci biogazu, co umożliwi łatwiejszą eksploatację systemu biogazowego

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i
oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów- Świętochłowice” współfinansowanego ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 2.3.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Kod CPV
71530000-2

Nazwa kodu CPV
Doradcze usługi budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia
1) Zamówienie będzie wykonywane przez okres realizacji kontraktów na roboty budowlane wskazane w
OPZ, a także w Okresie Zgłaszania Wad, aż do całkowitego rozliczenia inwestycji. Szacowany termin
wykonywania zamówienia wynosi 22 miesiące.
2) Na okres realizacji umowy składają się:
a) Okres realizacji kontraktów na roboty budowlane – zgodnie z terminami określonymi w OPZ dla
poszczególnych kontraktów (od podpisania kontraktu do wydania Świadectwa Przejęcia dla ostatniego
nadzorowanego kontraktu) 10 miesięcy,
b) Okres zgłaszania wad zrealizowanych kontraktów wykonawczych na roboty budowlane (liczony od
daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla każdego z Kontraktów wykonawczych na roboty budowlane)
12 miesięcy.
3) Zamawiający zastrzega, iż terminy wskazane w punkcie 1 i 2 powyżej mogą biec równolegle, a
wskazane okresy realizacji poszczególnych kontraktów wykonawczych na roboty budowlane mają
charakter szacunkowy.

Załączniki
załącznik 4 OPZ po zmianie
załącznik 1 IOZ po zmianie
załącznik 3 oświadczenie
załącznik 4 OPZ
załącznik 5 projekt umowy
zapytanie ofertowe
załącznik 2 formularz oferty
załącznik 1 informacja o zamówieniu

Pytania i wyjaśnienia
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odpowiedź 5 kwietnia 2018

Wiedza i doświadczenie
Określone w informacji o zamówieniu stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Określone w informacji o zamówieniu stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Określone w informacji o zamówieniu stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy
Zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zawarta w informacji o zamówieniu stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto. (cena 100%)

Wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania, a w szczególności zaś:
a) nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem oferentów, którzy
po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
b) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
CHORZOWSKO - ŚWIĘTOCHŁOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI SP Z O.O.

Adres
Składowa 1
41-500 Chorzów
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śląskie , Chorzów

Numer telefonu
032/349-46-51

Fax
032/249-91-09

NIP
6272473827

Tytuł projektu
Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice

Numer projektu
POIS.02.03.00-00-0076/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Dom Inżynierski „PROMIS” S.A.
ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin
oferta wpłynęła 10 kwietnia 2018
cena brutto: 146 370,00 zł

Pełna lista podmiotów
Przedsiębiorsto Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o, ul. J. i F. Białych 5, 44-200 Rybnik
Envi Konsulting Marek Gazda, ul. J. Brzechwy 3, 49-305 Brzeg
Dom Inżynierski „PROMIS” S.A, ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin
Iniko Sp. z o. o, ul. Zagłoby 8/2B, 35-303 Rzeszów
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