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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305636-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi gospodarki ściekowej
2018/S 134-305636
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
Warszawa
00-564
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kalinowska
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
Faks: +48 226014453
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.udsc.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.udsc.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Taborowa 33
Warszawa
02-699
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kalinowska
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
Faks: +48 226014453
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.udsc.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Pełnienie nadzoru, całodobowej obsługi i konserwacji oczyszczalni ścieków w ośrodku dla cudzoziemców w
Podkowie Leśnej - Dębaku
Numer referencyjny: 22/OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW/PN/18

II.1.2)

Główny kod CPV
90480000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru, całodobowej obsługi i konserwacji oczyszczalni ścieków
socjalno-bytowych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku, 05-805 Otrębusy. W ramach
usługi wykonawca zapewni kompleksową obsługę i eksploatację oczyszczalni ścieków wraz z pełnieniem
nadzoru technologicznego w okresie 48 miesięcy od daty wejścia w życie umowy. Pod pojęciem „kompleksowa
obsługa” rozumie się wszelkie czynności służące utrzymaniu w ruchu i niepogorszonym stanie technicznym
oczyszczalni ścieków, w tym również wykonywanie bieżących analiz jakości ścieków oczyszczonych i osadów
pościekowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zał. nr 4 do SIWZ. Szczegółowe
informacje dot. przedmiotowej oczyszczalni ścieków zawarte są w Zał. nr 1 - 12 do SOPZ. Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na
powtórzeniu podobnych usług.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 737 525.68 PLN

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
90481000
50800000
50511100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy pełnienia codziennego, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
oczyszczalni ścieków nadzoru nad pracą, w szczególności kontroli pracy urządzeń mechanicznych oraz
kierowania procesami technologicznymi celem utrzymania prawidłowej obsługi eksploatacyjnej oczyszczalni
ścieków. W czasie prowadzenia eksploatacji oczyszczalni ścieków w Podkowie Leśnej – Dębaku, Wykonawca
odpowiada za jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika. W celu zapewnienia prawidłowej i bezawaryjnej
eksploatacji obiektów i urządzeń powierzonych do obsługi należy prowadzić:
a) bieżące przeglądy techniczne, wykonywane przez obsługę oczyszczalni w wyniku codziennych czynności
konserwacyjno-obsługowych; wszelkie usterki i nieprawidłowości winny być niezwłocznie usuwane by zapobiec
ewentualnej awarii przy użyciu własnych środków i sprzętu, o ile nie wystąpi konieczność zakupu materiałów
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pomocniczych, których wartość przekracza 3 000,00 PLN brutto; w takim przypadku koszty te pokryje
Zamawiający;
b) przegląd okresowy - raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i przy jego obecności obejmujący wszelkie urządzenia i mechanizmy oraz obiekt technologiczne,
c) przegląd główny - raz na pół roku w porozumieniu z Zamawiającym i przy jego obecności, celem określenia
wartości i udziału Zamawiającego w kosztach niezbędnych remontów kapitalnych pracujących urządzeń.
Czas reakcji serwisu na powiadomienie o wystąpieniu awarii wraz z czasem na usunięcie awarii
niewymagającej zakupu nowych urządzeń lub części zamiennych o kwocie przewyższającej 3 000 PLN nie
może przekraczać 48 godzin od chwili zgłoszenia wystąpienia awarii przez Zamawiającego.
Opłaty środowiskowe będą ponoszone przez Zamawiającego. Zamawiający nie posiada decyzji na wytwarzanie
odpadów.
Oczyszczalnia ścieków w ośrodku nie wytwarza odpadów niebezpiecznych oraz odpadów o masie powyżej 5
000 Mg rocznie. W oczyszczalni ścieków Zamawiającego wytwarzane są odpady o masie poniżej 5 000 Mg
rocznie. W takiej sytuacji pozwolenie na wytwarzanie odpadów nie jest wymagane.
Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej oczyszczalni ścieków.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu na powiadomienie o wystąpieniu awarii wraz z czasem na
usunięcie awarii niewymagającej zakupu nowych urządzeń lub części zamiennych o kwocie przewyższającej 3
000,00 PLN brutto / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług tj.usług w
zakresie pełnienia nadzoru, całodobowej obsługi i konserwacji oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych w
ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej–Dębaku, w tym naprawach, zakupie części zamiennych i
nowych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni, do wysokości 50 000,00 PLN
brutto.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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
Na etapie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytułu
prowadzonej działalności gosp. związanej z przedmiotem umowy, na cały okres realizacji umowy, na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 250 000,00 PLN brutto na jedno i wszystkie zdarzenia.Przed upływem terminu
składania ofert Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN brutto.
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III.1)

Warunki udziału

III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca
spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub jest w trakcie realizacji co najmniej jednej usługi polegającej na
prowadzeniu eksploatacji komunalnej lub przemysłowej oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej
3

100 m /d (przez jedną usługę Zamawiający rozumie sumę usług wykonanych/wykonywanych w ramach jednej
umowy; w przypadku wykazania usługi wykonywanej, należy wykazać wartość zrealizowanej części w ramach
jednej umowy).
b) dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji umowy minimum 1 osobą posiadającą wyższe
wykształcenie techniczne w zakresie technologii wody i ścieków (np. po kierunku studiów inżynieria środowiska,
inżynieria komunalna, inżynieria sanitarna lub inżynieria chemiczna) oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie
w pełnieniu funkcji technologa wody i ścieków na obiekcie komunalnym takim jak mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia ścieków.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy określa Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: tak

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: 31/08/2018
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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: 29/10/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 31/08/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd do Spraw Cudzoziemców, 02-699 Warszawa, ul. Taborowa 33
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie w budynku
Zamawiającego przy stanowisku ochrony co najmniej na 5 minut przed terminem otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
I-II kwartał 20122 roku.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
pod. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy: nie wykażą spełniania warunków udziału w
postępowaniu, nie wykażą, iż nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art.
24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Pzp oraz wobec których zachodzą przesłanki określone w ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy
Pzp.
2. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z wytycznymi określonymi w
rozdz. VIII pkt 2 SIWZ, w taki sposób aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta
elektroniczna. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne,
nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. JEDZ należy przesłać na adres email:
zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl . Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości
zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów
również składa JEDZ dot. tych podmiotów. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty
potwierdzające informacje zawarte w JEDZ składane są na późniejszym etapie. Wraz z ofertą Wykonawca
składa: Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile
ofertę składa pełnomocnik; zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale V pkt 5. SIWZ– jeżeli
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Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w zakresie określonym w rozdziale V pkt 5 SIWZ – zgodnie z
Zał. nr 2 do SIWZ.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
a) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postęp. -wskazanych w sekcji III ogłoszenia,
b) dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w par. 5 pkt 1-6, 9 oraz
w par. 7 i 8 (w przypadku wykonawców spoza RP) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r.w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
5. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie postępowania z uwzględnieniem procedury z art. 24aa ustawy
Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/07/2018
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