OGŁOSZENIE DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Wolsztynie, dalej zwanego Regulaminem

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Wroniawy wraz z przebudową układu
zasilania energetycznego i budową instalacji fotowoltaicznej 198,7 kWp”
w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz
zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Wolsztyn – Siedlec” dofinansowanego z Programu
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

13/ZP/JRP/2020

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o
ul. Berzyna 6, 64 – 200 Wolsztyn
tel. 68 384 57 28
fax. 65 384 57 20
e-mail: jrp@pgk-wolsztyn.pl

1) Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejącej konsumentowej stacji
transformatorowej nr SKo-171 oraz budowie i przyłączeniu do sieci odbiorczej farmy fotowoltaicznej
o mocy 198,7kWp.
Zakres robót obejmuje:
 Trwałą likwidację zasilania rezerwowego SN stacji SKo-171
 Przebudowę pośredniego układu pomiarowego zgodnie z uzgodnieniem z Enea Operator –
uzgodnienie z dnia 02.03.2017r. na zgodność z wymaganiami technicznymi
OD/ZZD/DS./SD/SS/4923/2013/10059189
 Wykonanie remontowych robót budowlanych
 Wymianę rozdzielnicy SN
 Wymianę transformatora
 Wymianę rozdzielnicy RGnn i baterii kondensatorów
 Demontaż istniejących 2szt agregatów prądotwórczych i montaż nowego agregatu 300kVA
 Wykonanie nowej instalacji uziemiającej stacji transformatorowej
 Wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach stacji transformatorowej
 Budowę w nowej lokalizacji w granicach objętych decyzją o warunkach zabudowy farmy
fotowoltaicznej on grid o mocy 198,7kWp
 Ochronę odgromową farmy fotowoltaicznej
 Wykonanie przyłączy kablowych farmy fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej i
teleinformatycznej

I. Miejsce publikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszona na stronie internetowej
Spółki pod adresem www.pgk-wolsztyn.pl oraz na stronie bazy konkurencyjności pod
adresem - www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

II. Warunki udziału w postępowaniu stawiane wykonawcom wraz z
opisem sposobu dokonywania oceny ich spełniania
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w pkt. 9.4 i 9.5 IDW
(SIWZ)
b. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej
określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i IDW.
3. Określenie warunków udziału w postępowaniu:
a. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt IV
ppkt 2 lit. a)
b. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:
 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 500.000,00
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 1.500.000,00 PLN. W przypadku składania oferty
wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w
całości.
c. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli
wykaże, że:
o

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał instalację
fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 100 kWp wraz z rozruchem.

o

dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji
zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:


Kierownik budowy (1 osoba ) posiadający uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej z zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego. A także świadectwo kwalifikacyjne gr. I uprawniające do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru min.
w pkt. 1,2,3,4,10.



Kierownik robót ( 1 osoba ) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania i
nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualny
wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

III. Kryteria oceny ofert oraz przypisane im wagi punktowe wraz z opisem
sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
ofert
1.

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i
kryterium „Okresu gwarancji”.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
1) Kryterium „Cena” w PLN:
 znaczenie kryterium – 60%
 opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”
𝐶=

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
𝑥 60 𝑝𝑘𝑡.
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

gdzie
C – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty,
2) Kryterium „Okres Gwarancji”:
 znaczenie kryterium – 40%,
Deklarowany okres gwarancji 24 miesiące - 10 punktów
Deklarowany okres gwarancji 36 miesięcy - 40 punktów
(maksymalną liczbę 40. punktów otrzyma oferta z gwarancją 36. miesięcy)
3) Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za
oba kryteria, obliczoną według wzoru:
Pi = Pi(C)+Pi(G)
gdzie:
Pi
Pi (C)
Pi (G)

całkowita liczba punktów jakie otrzyma oferta "i"
liczba punktów przyznana ofercie „i” za kryterium „Cena”
liczba punktów przyznana ofercie „i” za kryterium „Gwarancja”

IV. Termin składania ofert
Miejsce i termin składania ofert : PGK Wolsztyn ul. Berzyna 6 , 64-200 Wolsztyn
do dnia

30 lipca 2020 r.

V. Termin realizacji umowy
Umowa winna być zrealizowana do dnia 30 listopada 2020 r.

00

do godz. 10

VI. Warunki zmiany umowy zawartej
postępowania o udzielenie zamówienia

w

wyniku

rozstrzygnięcia

Warunki zmiany umowy zawarto w tomie II IDW w opisie istotnych postanowień umowy.

VII.

Informację o możliwości składania ofert częściowych

Nie przewidziano możliwości składania ofert częściowych.

VIII.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne
warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe
Nie przewidziano możliwości składania ofert wariantowych.

IX. Informację o planowanych zamówieniach dla wykonawcy, polegających
na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych w okresie 3
lat od udzielenia zamówienia podstawowego, o ile przewiduje się
udzielenie tego typu zamówień
Nie planuje się zamówienia na powtórzenie podobnych usług w okresie s lat od udzielenia
zamówienia.

