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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228187-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Czernica: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2022/S 084-228187

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Czernica
Krajowy numer identyfikacyjny: 931934986
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 3
Miejscowość: Czernica
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 55-003
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.czernica.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 366610918
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 111
Miejscowość: Ratowice
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 55-003
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.czernica.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.6) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Sektor wodno-kanalizacyjny

Sekcja II: Przedmiot

29/04/2022 S84
https://ted.europa.eu/TED

1 / 6

mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl
https://www.czernica.pl/
mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl
https://www.czernica.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/


Dz.U./S S84
29/04/2022
228187-2022-PL

2 / 6

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Gminie Czernica
Numer referencyjny: ZW.271.2.11.2022.MK

II.1.2) Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Celem Postępowania jest wybór Partnera Prywatnego (Wykonawcy) oraz zawarcie umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę – Partnera Prywatnego we współpracy z 
Zamawiającym – Podmiotem Publicznym, Przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu przez Partnera 
Prywatnego usługi oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu Ustawy o Zbiorowym Zaopatrzeniu w 
Wodę z terenu Gminy w oczyszczalni, której Sfinansowanie, Budowę i Eksploatację zapewni Partner Prywatny 
na zasadach określonych w Umowie i Przepisach Prawa, w zamian za Wynagrodzenie.

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
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231500 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232421 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45232422 Roboty w zakresie uzdatniania osadów
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45232424 Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych
45232451 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252130 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
45252140 Roboty budowlane w zakresie zakładów odwadniania osadów
45252200 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
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45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71354000 Usługi sporządzania map
45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Czernica

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia - Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę – 
Partnera Prywatnego we współpracy z Zamawiającym – Podmiotem Publicznym, Przedsięwzięcia polegającego 
na zapewnieniu przez Partnera Prywatnego usługi oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu 
Ustawy o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę z terenu Gminy w Oczyszczalni, której Sfinansowanie, Budowę i 
Eksploatację zapewni Partner Prywatny na zasadach określonych w Umowie i Przepisach Prawa, w zamian za 
Wynagrodzenie. W celu realizacji przedsięwzięcia zadaniem Partnera Prywatnego będzie:
a. Etap Budowy, rozumiany jako etap Przedsięwzięcia trwający od dnia zawarcia Umowy do dnia uzyskania 
przez Partnera Prywatnego Pozwolenia na Użytkowanie i Pozwolenia Wodnoprawnego, obejmujący:
− Zaprojektowanie Oczyszczalni i uzyskanie Decyzji Środowiskowej oraz Pozwolenia na Budową,
− wykonanie robót budowlanych, robót instalacyjnych i montażowych, zakup wyposażenia i technologii oraz 
zagospodarowanie terenu,
− sfinansowanie robót budowlanych, robót instalacyjnych i montażowych, zakup wyposażenia i technologii oraz 
zagospodarowanie terenu,
− przeprowadzenie Rozruchu,
− uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie oraz wszelkich innych Decyzji Administracyjnych niezbędnych do 
zgodnego z przepisami prawa rozpoczęcia Eksploatacji Oczyszczalni.
b. Etap Eksploatacji – etap przedsięwzięcia trwający od dnia następującego po dniu zakończenia Etapu 
Budowy do dnia zakończenia Umowy, obejmujący eksploatację i utrzymanie wybudowanej Oczyszczalni w tym 
szczególnie oczyszczanie przez Partnera Prywatnego Ścieków Komunalnych z terenu Gminy Czernica.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa art. 455 ust. 1 pkt 3 
ustawy PZP, przy czym zgodnie z wymogami ww. przepisu wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie 
może przekroczyć 50% wartości pierwotnej Umowy zawartej z Partnerem Prywatnym.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik nr 
5 do Umowy oraz Standard Eksploatacji stanowiący Załącznik nr 6 do Umowy.
4. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy PZP wymaga przeprowadzenia przez 
Wykonawców wizji lokalnej. Szczegóły dotyczące wizji lokalnej znajdują się w rozdziale III SWZ.
5. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej zawarte jest odniesienie do norm, ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 
3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, czyli takie, które zagwarantują realizację 
przedmiotu zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów 
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technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. W takich sytuacjach Wykonawca, przed 
zamiarem wbudowania takich materiałów lub zastosowania takich rozwiązań, jest zobowiązany zwrócić się 
do Zamawiającego na piśmie, w odpowiednim czasie, wraz z pełną dokumentacją celem przeprowadzenia 
weryfikacji przez Zamawiającego i uzyskania ich akceptacji na proponowane materiały lub rozwiązania.
6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy PPP w zw. z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, nie wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji Przedsięwzięcia, na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) .
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium Wrażliwości Przedsięwzięcia / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 396
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą, o której mowa w art. 139 ustawy PZP, tj. najpierw dokona 
badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

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 wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000 000 zł.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy PZP. Dokument 
w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać zobowiązanie gwaranta do wypłaty wadium na pierwsze 
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pisemne żądanie Zamawiającego, w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy, jeśli nastąpi co najmniej jedna z 
okoliczności opisana w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu 
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 4 ppkt 2 i 3 oraz pkt 5 rozdziału IX SWZ.
Szczegóły dotyczące wadium zostały opisane w rozdziale IX SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki Umowy stanowią Załączniku Nr 10 do SWZ – Wzór Umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w Art. XXXI Umowy.

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: 13/06/2022
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: 10/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
system teleinformatyczny - https://miniportal.uzp.gov.pl/

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 i 4 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane zostały w Dziale IX ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2022
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