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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190032-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Karczew: Roboty budowlane
2017/S 096-190032

Ogłoszenie o koncesji

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/23/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Karczew
PL129
ul. Warszawska 28
Karczew
05-480
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Skwara
Tel.:  +48 227806588
E-mail: m.skwara@karczew.pl 
Faks:  +48 227806588
Kod NUTS: PL129
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.karczew.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.karczew.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Wnioski lub, w stosownym przypadku, oferty należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn „Budowa i zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz
siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew”.
Numer referencyjny: PPP.K.1.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

mailto:m.skwara@karczew.pl
http://www.bip.karczew.pl
http://www.bip.karczew.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Celem Gminy Karczew (dalej: „Podmiot Publiczny”) jest realizacja przedsięwzięcia, w rozumieniu ustawy z dnia
19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 696 z późn. zm.) (dalej: „ustawa
o ppp”) w ramach, którego wybrany Partner Prywatny (dalej: „Wykonawca”) zobowiąże się do sfinansowania,
zaprojektowania i przeprowadzenia budowy oczyszczalni ścieków na nieruchomości stanowiącej wkład własny
Podmiotu Publicznego oraz przepięcia istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej do nowej oczyszczalni. Partner
Prywatny na warunkach określonych w umowie o ppp będzie odpowiedzialny za techniczne utrzymanie
wybudowanej infrastruktury wraz z istniejącą siecią kanalizacyjną oraz będzie świadczył usługi zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie miasta Karczewa wraz z osiedlem Ługi oraz częścią Otwocka Małego (dalej:
„Przedsięwzięcie”).
Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będzie wyłącznie prawo do eksploatacji wybudowanej oczyszczalni
będącej przedmiotem umowy o ppp.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 22 000 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL129
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Karczew, ul. Ks. Kardynała Stefan Wyszyńskiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu Przedsięwzięcia został zawarty w dokumencie pn. „Opis postępowania o zawarcie umowy
o partnerstwie publiczno-prywatnym na przeprowadzenie budowy i zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz
siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew”), (dalej również: „Opis Postępowania”), dostępnym na stronie
internetowej http://www.bip.karczew.pl.
Podmiot Publiczny określi ostateczny opis przedmiotu partnerstwa w dokumentach, o których mowa w art.
2 pkt 1) ustawy o umowie koncesji (dalej również: „Dokumenty Przedmiotu Partnerstwa”), przekazanych
Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert, na podstawie analizy rozwiązań zaproponowanych
przez Wykonawców w toku przeprowadzonych negocjacji.
Podmiot Publiczny określi minimalne wymagania techniczne, fizyczne, funkcjonalne i prawne, którym
ma odpowiadać oferta [art. 2 pkt 4 ustawy o umowie koncesji], w Dokumentach Przedmiotu Partnerstwa,
przekazanych Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Koncesji udziela się na podstawie kryteriów opisanych poniżej:
• Kryterium: Kryterium 1: Wysokość taryfy (taryf) za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
• Kryterium: Kryterium 2: Podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy Podmiotem Publicznym

a Partnerem Prywatnym.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania koncesji

http://www.bip.karczew.pl
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Określenie opisu sposobu oceny ofert w ramach kryteriów oceny określonych w Sekcji II.2.5 Ogłoszenia
oraz przyznanie im szczegółowych wag (znaczenia), nastąpi w Dokumentach Przedmiotu Partnerstwa,
przekazanych Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.

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, wskazówki dotyczące wymaganych informacji i dokumentów:
1. O zawarcie umowy o ppp mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez Podmiot
Publiczne na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o umowie koncesji, dotyczące:
— zdolności technicznej lub zawodowej;
— sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. Podmiot Publiczny wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1
pkt 1-10 ustawy o umowie koncesji (obligatoryjne przesłanki wykluczenia).
3. Z postępowania o zawarcie umowy o ppp Podmiot Publiczny wykluczy także Wykonawcę/ów w przypadkach
przewidzianych w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o umowie koncesji (fakultatywna przesłanka wykluczenia).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji, wskazówki dotyczące wymaganych informacji i dokumentów:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania kryteriów kwalifikacji, o których mowa poniżej składa wraz z
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (aktualne na dzień złożenia):
1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca musi posiadać środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN
lub w wysokości równoważnej dla walut obcych, liczonej według zasad określonych w Opisie Postępowania.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji, wskazówki dotyczące wymaganych informacji i dokumentów:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa poniżej składa
wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
1. Wykaz robót budowlanych (formularz stanowi załącznik nr 4 do Opisu Postępowania – Wykaz robót A);
2. Wykaz usług (formularz stanowi załącznik nr 6 do Opisu Postępowania – Wykaz usług);
3. Wykaz osób (formularz stanowi załącznik nr 7 do Opisu Postępowania – Wykaz osób).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Kryteria kwalifikacji w zakresie robót budowlanych, usług oraz osób skierowanych do realizacji
Przedsięwzięcia zostały określone w Rozdziale 5, pkt 5.4. Opisu Postępowania.

III.1.5) Informacje na temat koncesji zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące koncesji

III.2.2) Warunki realizacji koncesji:
1. Podmiot Publiczny określa wymóg zatrudnienia przez Partnera Prywatnego lub jego podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji umowy o ppp:
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— pracownicy administracyjni – wykonujący bezpośrednio obsługę mieszkańców (w zakresie zawierania umów,
rozliczeń itd. dot. korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej).
2. Podmiot Publiczny określi sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 1 powyżej oraz
uprawnienia Podmiotu Publicznego w zakresie kontroli spełniania przez Partnera Prywatnego wymagań, o
których mowa w pkt 1 powyżej, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań w dokumentach Przedmiotu
Partnerstwa na etapie zaproszenia do składania ofert.

III.2.3) Informacja na temat pracowników odpowiedzialnych za realizację koncesji

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

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 wniosków lub składania ofert
Data: 20/06/2017
Czas lokalny: 12:00

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Opis Postępowania określający w szczególności: tryb postępowania, opis oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu i kryteriów kwalifikacji, sposób komunikowania się z Podmiotu Publicznego z Wykonawcami,
warunki, którym ma odpowiadać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy o
ppp oraz planowany termin zakończenia postępowania o zawarcie umowy o ppp, jest udostępniony na stronie
Podmiotu Publicznego pod adresem: http://www.bip.karczew.pl.
2. W celu spełnienia kryteriów kwalifikacji Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, bez
względu na charakter prawny związków łączących go z tymi podmiotami na zasadach określonych w Opisie
Podstępowania.
3. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, wówczas
Podmiot Publiczny zaprosi do udziału w postępowaniu 5 Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę
punktów, obliczonych w sposób określony w w Rozdziale 7, pkt 2. Opisu Postępowania (Wykonawca wraz z
wnioskiem składa – Wykaz robót budowlanych (formularz stanowi załącznik nr 5 do Opisu Postępowania –
Wykaz robót B).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801

http://www.bip.karczew.pl
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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