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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334818-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gostynin: Roboty budowlane
2021/S 126-334818

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 775-000-08-93
Adres pocztowy: ul. Polna 2
Miejscowość: Gostynin
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Raciborska
E-mail: przetargi@mpkgostynin.pl 
Tel.:  +48 242353011
Faks:  +48 242353011
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpkgostynin.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d63356f3-c56e-4e40-8a76-f3d224b0a31b
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: http://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 w Gostyninie”
Numer referencyjny: MPK.271.14.2021

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, który
Składa się z następujących części:
— Załącznik nr 1.1. – Opis przedmiotu zamówienia – Wymagania Zamawiającego,
— Załącznik nr 1.2. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
— Załącznik nr 1.3. – Dokumentacja projektowa.
Przedmiot zamówienia należy wykonać z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa 
wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego, Prawa
zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000 Tynkowanie
45420000 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45440000 Roboty malarskie i szklarskie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923 Płocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyninie.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie.
Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
1) przebudowę i remont budynku krat [I],
2) przebudowę i remont komory dopływu - przelewowej [II],
3) budowę tacy ekologicznej [III],
4) budowę zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych [IV],
5) rozbiórkę piaskownika [V],
6) budowę bloku oczyszczania mechanicznego – ścieki deszczowe [VA],
7) rozbiórkę kanału otwartego ze zwężką pomiarową [VI],
8) przebudowę i remont osadnika wstępnego ze zmianą funkcji na zbiornik
9) retencyjny 1 [VIIA],
10) przebudowę i remont osadnika wstępnego ze zmianą funkcji na zbiornik
11) retencyjny 2 [VIIB],
12) budowę budynku technicznego [VIII],
13) przebudowę i remont reaktora biologicznego [IX],
14) przebudowę, remont i rozbudowę budynku socjalnego z kotłownią [XI],
15) budowę reaktora biologicznego [XIIA],
16) budowę reaktora biologicznego [XIIB],
17) przebudowę i remont osadnika wtórnego [XIIIA],
18) przebudowę i remont osadnika wtórnego [XIIIB],
19) rozbiórkę komory pomiarowej ścieków oczyszczonych [XIV],
20) budowę komory pomiarowej ścieków oczyszczonych [XIVA],
21) przebudowę, remont i rozbudowę budynku dozowania chemikaliów [XV],
22) budowę studni wody technologicznej [XVI],
23) rozbiórkę komory spustu osadu nadmiernego [XVII],
24) budowę pompowni recyrkulacji zewnętrznej [XVIII],
25) budowę higienizatora długotrwałego RSO [XIXA],
26) budowę higienizatora długotrwałego RSO [XIXB],
27) budowę magazynu dezintegratu [XIXC],
28) przebudowę i remont OBF-a ze zmianą funkcji na zbiornik retencyjny [XXA],
29) przebudowę i remont OBF-a ze zmianą funkcji na magazyn produktu [XXB],
30) przebudowę i remont budynku technicznego wielofunkcyjnego [XXI],
31) budowę wiaty magazynowej produktu [XXII],
32) przebudowę i remont komory spustu ścieków [XXIII],
33) przebudowę i remont stacji transformatorowej [XXIV],
34) przebudowę stacji PIX [XXVA],
35) budowę stacji ZŹW [XXVB],
36) rozbiórkę komory [XXVI],
37) rozbiórkę komory [XXVII],
38) rozbiórkę komory [XXVIII],
39) rozbiórkę komory [XXIX],
40) przebudowę i remont komory przelewowej [XXX],
41) budowę biofiltra na fundamencie żelbetowym [XXXIA],
42) budowę biofiltra na fundamencie żelbetowym [XXXIB],
43) częściową rozbiórkę poletek osadowych [XXXII],
44) przebudowę ogrodzenia terenu wraz z montażem bram z napędem,
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45) budowę opasek wokół projektowanych obiektów,
46) przebudowę, rozbudowę i remont dróg wewnętrznych i placów manewrowych wraz z budową miejsc 
parkingowych oraz z wydzielonym miejscem gromadzenia odpadów stałych,
47) nasadzenia zieleni,
48) budowę nasypów budowlanych wraz ze skarpami, ściankami oporowymi, schodami terenowymi i 
makroniwelacją terenu,
49) przewidziano rezerwę terenu na ewentualną budowę agregatu prądotwórczego,
50) budowę linii kablowych zasilających, sterowniczych pomiarowych w terenie,
51) budowę linii kablowych światłowodowych w terenie,
52) budowę instalacji oświetlenia terenu,
53) budowę systemu uziomowego na terenie, przez połączenie uziomów poszczególnych obiektów,
54) budowę systemu telewizji przemysłowej CCTV,
55) budowę nowych odcinków sieci międzyobiektowych tj. rurociągów gazu (instalację zewnętrzne gazu), 
rurociągów osadu, rurociągów powietrza, rurociągów C.O, rurociągów wody technologicznej, rurociągów wody
Wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej w tym przyłączy (wraz z uzbrojeniem: zasuwy, studnie kanalizacyjne 
itp.)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

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
Okres w miesiącach: 25
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia planowany jest do realizacji w ramach projektu dofinansowanego z programu 
priorytetowego nr 1.1.1. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 1 Gospodarka ściekowa w 
ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych" (forma wsparcia pożyczka).

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadkach określonych w ustawie w 
art. 255 i 257 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w okolicznościach i na zasadach określonych w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia

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:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
1. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 20 000 000,00 PLN 
(dwadzieścia milionów złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania
Ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz
2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 30 000 000 PLN (słownie: trzydzieści milionów 
złotych). Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada polisę OC.
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i 
finansowej będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, opisanych w Rozdziale IV 
SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony 
łącznie przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania zdolności kredytowej jednego Wykonawcy potwierdzonych 
przez różne instytucje (banki).
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1) Minimalne warunki dotyczące doświadczenia:
Zamawiający uzna powyższy 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 należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub 

modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 3 000 m3/d wraz z
Rozruchem technologicznym i wartości łącznej nie mniejszej niż 40 000 000,00 PLN brutto. Roboty budowlane 
łącznie swoim zakresem winny obejmować co najmniej budowę żelbetowego reaktora lub reaktorów o łacznej

Kubaturze co najmniej 10 000 m3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i 
zawodowej, w zakresie doświadczenia zawodowego, musi być spełniony:
— przez Wykonawcę samodzielnie,
— przez co najmniej jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie,
— w przypadku Wykonawców występujących wspólnie - samodzielnie przez co najmniej jednego z 
Wykonawców
Występujących wspólnie,
2) Minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować 
na etapie realizacji umowy, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą pełnić następujące
Funkcje:
a) Kierownik Budowy (1 osoba) – wymagania dla osób skierowanych do realizacji zamówienia zostały określone 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
b) Przedstawiciel Wykonawcy (1 osoba) – wymagania dla osób skierowanych do realizacji zamówienia zostały 
określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
c) Kierownik robót w branży konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba) – wymagania dla osób skierowanych do 
realizacji zamówienia zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
d) Kierownik robót w branży elektrycznej i AKPIA (1 osoba) – wymagania dla osób skierowanych do realizacji 
zamówienia zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Dopuszcza się wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko w 
ramach Personelu Wykonawcy (nie więcej niż na dwa (2) stanowiska).
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełnia warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 
o zamówieniu oraz SWZ.
Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania na 
zasadach i wysokości określonej w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
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Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Warunki finansowe, uzgodnienia płatnicze oraz 
zasady rozliczania i finansowania robót określone zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia ze
Szczególnym uwzględnieniem informacji zawartych we wzorze przyszłej umowy z Wykonawcą stanowiącej 
załącznik nr 10 do SWZ

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór przyszłej umowy z Wykonawcą stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie 
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie 
to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w 
Inny sposób.
Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, 
nie zostały mu przyznane.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie Pzp oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/08/2021
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: 02/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie 
Sp. z o.o., ul. Polna, 09-500 Gostynin.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca w celu złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 
konto na ePUAP.
3. Złożenie oferty, pod rygorem nieważności następuje w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza pn. „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 
EPUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz udostępnionego przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/).
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji 
Użytkowania sytemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
5. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz 
wykaz podmiotowych śr. dowodów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
Podstaw wykluczenia – rozdział IV SWZ.
6. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu – określa rozdział IV SWZ.
7. Informacja na temat podwykonawców – określa rozdział VII SWZ.
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
lub dokumentów, w tym jedz w formie elektronicznej, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania 
się w Wykonawcami – określa rozdział VIII SWZ.
9. Wymagania dotyczące wadium – określa rozdział X SWZ.
10. Opis sposobu przygotowania ofert – określa rozdział XII SWZ.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – określa rozdział XIII SWZ.
12. Opis sposobu obliczenia ceny określa rozdział XIV SWZ.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert określa rozdział XVI SWZ.
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – określa rozdział XVIII SWZ.
15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach rozdz. XIX i 
załączniku nr 10 do SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy zostały określone w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2021
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