
Ogłoszenie o zamówieniu fakultatywne
Roboty budowlane

Zagospodarowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu w
formule ,,zaprojektuj i wybuduj".

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w
Kaliszu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250022522

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Nowy Świat 2a

1.4.2.) Miejscowość: Kalisz

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 62 760 80 11

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi-kalisz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 3 - gospodarka wodna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00016050/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-03-11 10:05

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Zagospodarowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu w
formule ,,zaprojektuj i wybuduj".

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia
dotyczącego zagospodarowania i przebudowy istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu
w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmującego wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (w
zakresie zgodnym z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, na podstawie której możliwa będzie
realizacja inwestycji zarówno pod względem formalno-prawnym, jak i technicznym), a następnie
wykonanie robót zgodnie z tą dokumentacją projektową.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00016050/01 z dnia 2021-03-11

2021-03-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Roboty budowlane



3.4.) Wartość: 0

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-04-07 10:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy etapy:1) Etap I – opracowanie i dostarczenie
kompletnej dokumentacji projektowej na całość zadania – max. 180 dni od daty podpisania
umowy (zgodnie z zapisami PFU);2) Etap II – wykonanie projektów wykonawczych
poszczególnych branż wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (zgodnie z PFU) –
31.03.2022r.;3) Etap III – Prace budowlane –realizacja rok 2021-2024, z zastrzeżeniem pkt 3.2.
Zamówienie należy wykonać do 31.07.2024r. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w
tym zakres prac i sposób ich realizacji, a także czas, miejsce i warunki przetargu zawarte są w
SIWZ.4. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
w wysokości 400.000,00 zł stanowiącego zabezpieczenie składanej oferty. 6. Określenie
warunków udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia, wskazanie
podstaw wykluczenia z postępowania wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
zawarty został w SIWZ.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Niniejsze ogłoszenie dotyczy zamówienia sektorowego, którego wartość jest mniejsza niż
progi unijne, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.
(Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.).2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje
się ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z
późn. zm.).3. Postępowanie w sprawie powyższego zamówienia prowadzone jest zgodnie z
Regulaminem Udzielania Zamówień PWiK Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu w trybie przetargu
nieograniczonego na warunkach w zawartych w SIWZ oraz powyższym Regulaminie.4.
Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie prowadzone jest w języku polskim
wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_kalisz. Korespondencja kierowana do
Zamawiającego w sposób inny niż powyższy nie będzie skuteczna.5. Ofertę w postępowaniu
należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem nieważności i jej odrzucenia, wyłącznie za
pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_kalisz do dnia 07.04.2021r. do godz. 10:00 (termin
aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia w BZP).6. Niniejsze ogłoszenie ma charakter
nieobowiązkowego, zawarte w nim informacje są aktualne na dzień zamieszczenia ogłoszenia w
BZP. Wszelkie zmiany zawartych w ogłoszeniu informacji - wynikające ze zmiany SIWZ (o ile
nastąpią) nie będą aktualizowane w BZP. Należy śledzić informacje zamieszczane na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_kalisz, gdyż tylko one mają charakter wiążący dla
uczestników postępowania.7. Zamawiający informuje, że wartość zamówienia o której mowa w
pkt.3.4.) nie wynosi 0 zł, jednocześnie Zamawiający nie ujawnia jego wartości.
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