
Ogłoszenie o zamówieniu na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na 

terenie Gminy Łask” 

 

1. Termin składania ofert 

do dnia 27-12-2016 

 

2. Nazwa zamawiającego 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W ŁASKU 

 

3. Numer ogłoszenia 

1014126 

 

4. Miejsce i sposób składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tylna 9, 98-100 Łask w pokoju nr 13, nie 

później niż do dnia 27 grudnia 2016 r. do godziny 10:00. 

2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 

niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu 

oferty po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę. 

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 27 grudnia 2016 r. o 

godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego. 

 

5. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Jadwiga Dejnarowicz 

6. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

693 525 494, email: mpwik@mpwik-lask.pl 

 

7. Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Świadczenie usług Inżyniera w rozumieniu „Warunków Kontraktowych na budowę dla robót 

budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” według FIDIC 

(Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów - Fédération Internationale des 

Ingénieurs-Conseils) 2 wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie pierwszego wydania 

FIDIC 1999) – wydawnictwo SIDIR oraz zgodnie z polskim prawem przy realizacji Projektu pn.: 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie 

Gminy Łask” współfinansowanego w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa 



w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, składającego się 

z następujących kontraktów budowlanych: 

1. Kontrakt nr 1 („czerwony FIDIC”) 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku obejmujący zwiększenie 

przepustowości obiektu do Qśrd - 8 000 m3/d oraz kompleksowe rozwiązania dla 

gospodarki osadowej z instalacją do pozyskiwania biogazu i układem skojarzonej 

produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków. 

2. Kontrakt nr 2 („czerwony FIDIC”): 

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w południowej części dzielnicy Kolumna oraz 

budowa kanalizacji tłocznej z pompowni przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych 

Szeregów z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna. 

W ramach zadania zaprojektowano kanalizację sanitarną o długości 4 773 m, kanalizację 

tłoczną o długości 1 490 m wraz z pompownią ścieków oraz 233 przykanliki o łącznej 

długości 1 519m. Projekt obejmuje m.in. ulice: Wojska Polskiego, Krakowską, 

Katowicką, Śląską, Wakacyjną, Toruńską, Sosnową, Świerkową, Sandomierską, Armii 

Ludowej, Światowida, Swojską oraz Spokojną. 

3. Kontrakt nr 3 („czerwony FIDIC”): 

Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą 

bezwykopową i wykopową – obejmującą remont 7 110 m istniejących kolektorów 

głównych kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łask. 

4. Kontrakt nr 4 („czerwony FIDIC”): 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200, 250 w Ostrowie obejmującej 

1 965 m kanalizacji sanitarnej oraz 65 przykanalików o łącznej długości 278 m. 

5. Kontrakt nr 5 („czerwony FIDIC”): 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200 w Łasku w ulicy Widawskiej i 

Zachodniej z odejściem do ulicy Prusa obejmujący 1 120 m kanalizacji sanitarnej oraz 

446 m kanalizacji tłocznej z pompownią ścieków. 

 

8. Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

9. Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne 

 

10. Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: łódzkie Powiat: łaski Miejscowość: Łask 



 

11. Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest zapewnienie usług Inżyniera w rozumieniu „Warunków 

Kontraktowych na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez 

Zamawiającego” według FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów - 

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) 2 wydanie angielsko-polskie 2004 

(tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) – wydawnictwo SIDIR oraz zgodnie z polskim 

prawem przy realizacji Projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i 

modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” współfinansowanego w ramach działania 

2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, 

w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020. 

Przedmiot zamówienia 

Świadczenie usług Inżyniera w rozumieniu „Warunków Kontraktowych na budowę dla robót 

budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” według FIDIC 

(Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów - Fédération Internationale des 

Ingénieurs-Conseils) 2 wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie pierwszego wydania 

FIDIC 1999) – wydawnictwo SIDIR oraz zgodnie z polskim prawem przy realizacji Projektu pn.: 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie 

Gminy Łask” współfinansowanego w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w 

aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, składającego się z 

następujących kontraktów budowlanych: 

1. Kontrakt nr 1 („czerwony FIDIC”) 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku obejmujący zwiększenie 

przepustowości obiektu do Qśrd - 8 000 m3/d oraz kompleksowe rozwiązania dla 

gospodarki osadowej z instalacją do pozyskiwania biogazu i układem skojarzonej 

produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków. 

2. Kontrakt nr 2 („czerwony FIDIC”): 

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w południowej części dzielnicy Kolumna oraz 

budowa kanalizacji tłocznej z pompowni przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych 

Szeregów z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna. 

W ramach zadania zaprojektowano kanalizację sanitarną o długości 4 773 m, kanalizację 

tłoczną o długości 1 490 m wraz z pompownią ścieków oraz 233 przykanliki o łącznej 

długości 1 519m. Projekt obejmuje m.in. ulice: Wojska Polskiego, Krakowską, 



Katowicką, Śląską, Wakacyjną, Toruńską, Sosnową, Świerkową, Sandomierską, Armii 

Ludowej, Światowida, Swojską oraz Spokojną. 

3. Kontrakt nr 3 („czerwony FIDIC”): 

Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą 

bezwykopową i wykopową – obejmującą remont 7 110 m istniejących kolektorów 

głównych kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łask. 

4. Kontrakt nr 4 („czerwony FIDIC”): 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200, 250 w Ostrowie obejmującej 

1 965 m kanalizacji sanitarnej oraz 65 przykanalików o łącznej długości 278 m. 

5. Kontrakt nr 5 („czerwony FIDIC”): 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200 w Łasku w ulicy Widawskiej 

i Zachodniej z odejściem do ulicy Prusa obejmujący 1 120 m kanalizacji sanitarnej oraz 

446 m kanalizacji tłocznej z pompownią ścieków. 

 

12. Kod CPV 

71340000-3 

Nazwa kodu CPV 

Zintegrowane usługi inżynieryjne 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

71540000-5 - Usługi zarządzania budową, 

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego, 

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym, 

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane, 

79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej. 

 

13. Harmonogram realizacji zamówienia 

Od dnia podpisania umowy do data wydania Świadectwa Wykonania dla ostatniego 

z kontraktów na roboty budowlane, nie wcześniej niż 31.12.2021 r. 

Szczegółowy planowany harmonogram realizacji poszczególnych kontraktów budowlanych 

zawarty jest w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. 

 

14. Załączniki 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Cz. I, Cz. II, Cz. III.) 

 

 

 



15. Warunki udziału w postępowaniu: 

a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Wszystkie warunki zostały szczegółowe określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. 

b) Wiedza i doświadczenie 

Wszystkie warunki zostały szczegółowe określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. 

c) Potencjał techniczny 

Wszystkie warunki zostały szczegółowe określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. 

d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Wszystkie warunki zostały szczegółowe określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. 

e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Wszystkie warunki zostały szczegółowe określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. 

f) Dodatkowe warunki 

Wszystkie warunki zostały szczegółowe określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. 

 

16. Warunki zmiany umowy 

Wszystkie warunki zostały szczegółowe określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. 

 

17. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Wszystkie wymagane dokumenty składające się na kompletną ofertą zostały szczegółowe 

określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. 

 

18. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

19. Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

- cena ofertowa - waga 50% 

- organizacja zespołu Inżyniera i metodologia - waga 25% 

- kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 

waga 25% 

Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. 

 



 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzymała największą ilość punktów Px 

liczoną wg wzoru: 

Px= Cmin/Cx ×50pkt+Mx×0,25+Kx×0,25 

gdzie: Px - sumaryczna ilość punktów, którą otrzymała badana oferta 

Cmin - cena najniższej oferty 

Cx - cena badanej oferty 

Mx - ilość punktów w skali od 1 – 100, które uzyskała badana oferta w kryterium Organizacja 

i Metodologia 

Kx - ilość punktów w skali od 1 – 100, które uzyskała badana oferta w kryterium kwalifikacje 

zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania 

 

20. Wykluczenia 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą 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. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176), 

b. charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c. skarbowe, 

d. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769); 

3) 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 skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2) powyżej; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia 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; 

5) 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, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) 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 udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) 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; 

9) 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; 

10) 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 podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) 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 2015 r. 

poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 



2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów 

w następujących przypadkach: 

1) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 

co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 

ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania; 

 

21. Zamawiający (beneficjent) 

Nazwa 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W ŁASKU 

Adres 

Tylna 9 

98-100 Łask 

łódzkie , łaski 

Numer telefonu 

043 675 51 43 

Fax 

043 675 36 95 

NIP 

8311506734 

 

22. Tytuł projektu 

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie 

Gminy Łask 

 

23. Numer projektu 

POIS.02.03.00-00-0042/16-00 

 


