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Ogłoszenie

Numer

2022-10195-139280

Id

139280

Powstaje w kontekście projektu

POIS.02.03.00-00-0111/16 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu 
wodociągowego dla miasta Kościana

Tytuł

Zmiana ogłoszenia do ogłoszenia nr 2022-10195-137348 z dnia 
02.12.2022 r. Budowa instalacji kogeneracyjnej

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone w trybie § 36 
Regulaminu.
2. Zmiana umowy jest możliwa zgodnie z przypadkami opisanymi we wzorze umowy w § 24 ust. 2.
3. Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym kosztorysie szczegółowym na okres 
wykonywania przedmiotu zamówienia są stałe i nie podlegają zmianom. 
4. Jeżeli dla ustalenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w kosztorysie szczegółowym, to należy 
ją wyliczyć z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu 
publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wykonane 
zostały roboty. Wyliczenia nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) 
należy dokonać w oparciu o średnie stawki robocizny kosztorysowej w robotach instalacji sanitarnych 
dla województwa wielkopolskiego oraz średnie wskaźniki narzutów dla robót instalacji i budowlanych 
publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wykonane 
zostały roboty. W przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych 
ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, przy 
zastosowaniu składników cenotwórczych określonych powyżej.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-12-20
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1. TOM I IDW zalacznik nr 4 edyt zmian
2. Załącznik nr 4_wykaz osób zmiana
3. TOM_I_IDW_zmiana_20_12_2022
4. TOM_ITOM II_opis przedmiotu zamówienia_ZMIANA I 20_12_2022
5. Zmiana 1_SWZ_ogloszenie_20_12_2022

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-12-20

Data ostatniej zmiany

2022-12-20

Termin składania ofert

2023-01-04 09:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2023-01

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.
Czempińska 2
64-000 Kościan
NIP: 6981836013

Osoby do kontaktu

Agnieszka Wojcieszak
tel.: 65 12 13 88 
e-mail: a.wojcieszak@wodociagi-koscian.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zmiana do ogłoszenia do Budowa instalacji kogeneracyjnej

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
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NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 
uzyskaniem stosownych zgód, decyzji, opinii, warunków i prawomocnej decyzji pozwolenia na 
budowę, a także roboty budowlane, polegające na budowie kontenerowego obiektu jednostki 
wytworzenia energii elektrycznej, ciepła w wysokosprawnej kogeneracji zasilanej biogazem 
wraz z dostosowaniem obiektu do istniejącej już infrastruktury, na potrzeby Oczyszczalni 
Ścieków dla miasta Kościana, zlokalizowanej w Kościanie, przy ul. Kanałowej 1. W zakres 
robót wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia wraz z dostawami i montażem urządzeń, 
rozruchem technologicznym zgodnie z przygotowaną przez wykonawcę dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz zapisami 
SWZ. Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników, wykonanie dokumentacji 
powykonawczej, w tym między innymi instrukcji eksploatacji i bhp oraz wykonanie wszystkich innych 
prac koniecznych do użytkowania instalacji, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym 
przez zamawiającego przeznaczeniem. Warunkiem podpisania ostatecznego protokołu odbioru 
przedmiotu zamówienia jest wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem wszystkich 
koniecznych prawem decyzji umożliwiających użytkowanie.

Okres gwarancji

48 miesięcy

Kody CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
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71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

wielkopolskie

Powiat

kościański

Gmina

Kościan

Miejscowość

Kościan

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedno zadanie polegające 
na budowie instalacji kogeneracyjnej o mocy co najmniej 80 kW opartej na biogazie produkowanym z 
osadów ściekowych (w formie zaprojektuj i wybuduj) o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN 
netto.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy 
wykonawcy w ramach konsorcjum.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:�dysponuje 
następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:
- Kierownik budowy (1 osoba) – posiadająca co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe na 
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stanowisku kierownika budowy, w tym w realizacji co najmniej 1 roboty polegającej na budowie 
instalacji kogeneracyjnej oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba) – posiadającą co najmniej 5 – letnie 
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót konstrukcyjno - budowlanych, oraz 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez 
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów,
- Kierownika robót elektrycznych i AKPiA (1 osoba) – posiadającą co najmniej roczne (1rok) 
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych, w tym w realizacji 
co najmniej 1 roboty polegającej na budowie instalacji kogeneracyjnej oraz uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy 
wykonawcy w ramach konsorcjum.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej,  jeżeli wykaże, że:
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 1.000.000 PLN,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców 
w całości.
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000,00 PLN.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców 
w całości.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
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1. Do oferty w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z 
postępowania – Załącznik nr 2A i 2B IDW.
Oświadczenia należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.
2. Zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
określonego  zamawiający żąda od wykonawcy:
1). Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania oferty,
2). Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez zamawiającego.
3). 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 spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 
postępowaniu.  
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej-

  zamawiający żąda od wykonawcy:
1). Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 
(Załącznik nr 3), 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,
2). Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i 
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (Załącznik nr 4),
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 



Wygenerowano: 2022-12-20 13:19 Strona 7 / 10

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Zmiana ogłoszenia do ogłoszenia nr 2022-10195-137348 z dnia 02.12.2022 r. Budowa instalacji kogeneracyjnej

zamawiający żąda następujących dokumentów: nie dotyczy.
6. Dokumenty wskazane w pkt 10.3, 10.4, należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. Dokumenty wskazane w pkt 10.3, 10.4 Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym 
przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty wskazane w pkt 10.3, 10.4, 
powinny być aktualne na dzień złożenia. 
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający tą okoliczność.
8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w § 25 ust. 1 Regulaminu.
9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy.
10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, załączenia do oferty dokumentów wymieniony w pkt. 
1 (Załącznik 2B w części dotyczącej podmiotów udostępniających zasoby) i pkt. 7. 
11.Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w ofercie dokumentu wymienionego w pkt. 
1 (Załącznik 2B w części dotyczących podwykonawców), dotyczących podwykonawcy, któremu 
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp.
12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokument wymieniony 
w pkt. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum) powinni 
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. Zgodnie z § 25 ust. 1 Regulaminu z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
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w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia lub umowę koncesji, zawartą z 
zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
2) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do złożenia ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
3) wykonawcę będącego osobę fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2021 poz. 2345) lub art. 46 
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny,
c) skarbowe,
4) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazanego za przestępstwo, o którym mowa w 
pkt. 3);
5) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
6) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje 
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
7) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
zamawiającego w postępowaniu o udzielnie zamówienia;
8) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło agencyjnej 
lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba 
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
10) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
11) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
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podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 poz. 358);
12) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne;
13) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarli układ z wierzycielami, których działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajdują się oni w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
14) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 poz. 1076), złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, 
że istniejąca między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaganych od Wykonawców oraz 
przesłanek wykluczenia zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, 
określonych w pkt 10 IDW.
3. Niespełnienie chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu lub spełnienie chociażby 
jednej przesłanki wykluczenia z postępowania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert:
Kryterium "Cena" w PLN - 100%
C=(Cena najtańszej oferty)/(Cena badanej oferty) x 100 pkt.
gdzie  
C - liczba uzyskanych punktów dla kryterium "Cena" ocenianej oferty.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
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-> 2022-12-20 - data opublikowania

-> 2023-01-04 09:00:00 - termin składania ofert

-> 2023-01 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


