
Dz.U./S S23
03/02/2020
50428-2020-PL

Roboty budowlane - Zmiana umowy/koncesji w
okresie jej obowiązywania - Procedura otwarta

1 / 5

03/02/2020 S23
https://ted.europa.eu/
TED

Roboty budowlane - Zmiana umowy/koncesji w
okresie jej obowiązywania - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50428-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łask: Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów
2020/S 023-050428

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Directive 2004/17/EC
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Tylna 9
Miejscowość: Łask
Kod NUTS: PL71
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
E-mail: mpwik@mpwik-lask.pl 
Tel.:  +48 436755143
Faks:  +48 436753695
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mpwik-lask.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni
ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask”

II.1.2) Główny kod CPV
45252000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni
ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask”.
Część nr: Rozdział I

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000
42990000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

mailto:mpwik@mpwik-lask.pl
http://mpwik-lask.pl
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Łask

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku

obejmująca 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, zgodnie z „Warunkami kontraktowymi 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 (tzw. „czerwony FIDIC”),
realizowana w ramach 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.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 11/08/2017
Koniec: 11/10/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.03.00-00-0042/16

Sekcja IV: Procedura
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 156-324588

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: 156-324588

Część nr: Kontrakt część II

Nazwa:
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni
ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask”

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
11/08/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Konsorcjum Unibep S.A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski (lider konsorcjum), Inwatech
Kðrnyezetvédelmi kft 1124 Budapest, Németvðlgyi út 114 (członek konsorcjum)
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kod NUTS: PL71
Kod pocztowy: 17-100
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324588-2017:TEXT:PL:HTML
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V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 36 168 130.08 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań dla których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 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: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2020

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji
VII.1) Opis zamówienia po modyfikacjach

VII.1.1) Główny kod CPV
45252000

VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000
42996000

VII.1.3) Miejsce świadczenia usług

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łask

VII.1.4) Opis zamówienia:
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni
ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask”.

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 11/08/2017

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 36 168 130.08 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Konsorvjum Unibep S.A. Inwatech Kðrnyezetvédelmi kft
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kod NUTS: PL84
Kod pocztowy: 17-100
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.2) Informacja o modyfikacjach

VII.2.1) Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
a) zmiana terminu wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia na dzień 29.11.2019 r.;
b) rozszerzenie zakresu prac o naprawę i zabezpieczenie powierzchni betonowych oraz odtworzenie stropu;
c) zmiana parametrów dwóch kotłów wodnych z mocy 235 KW na 140 KW;
d) rozszerzenie zakresu prac w zakresie wodociągu wody technologicznej;
e) rozszerzenie zakresu prac w zakresie zbiornika osadu przefermentowanego ob. 16A;
f) rozszerzenie zakresu prac w zakresie zbiornika osadu przefermentowanego ob. 16B;
g) rozszerzenie zakresu prac w zakresie budynku technologicznego nr 2 ob. 15;
h) zmiana wysokości łącznego wynagrodzenia o kwotę 196 800,00 PLN brutto.

VII.2.2) Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty
zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/
UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego
charakteru tych okoliczności:
a) wprowadzenie zmiany w dokumentacji projektowej rozwiązania technologicznego kotłowni, która zapewni
bardziej efektywną pracę kotłowni oraz nie będzie wymagała przebudowy instalacji zasilającej na gaz propan-
butan;
b) konieczność wykonania robót, które nie zostały przewidziane do wykonania wg dokumentacji projektowej, a
uznanych w czasie wstępnej eksploatacji oczyszczalni jako roboty, które zwiększą niezawodność prowadzenia
procesu technologicznego na styku projektowanych i istniejących urządzeń;
c) stwierdzenie, po odkryciu w trakcie wykonywania robót, złego stanu normalnie niedostępnych części
konstrukcyjnych budowli, które wymusiły realizację robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż
wskazane w dokumentacji projektowej i zwiększenie zakresu robót.

VII.2.3) Wzrost ceny
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Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych
wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej
inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 44 290 000.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 44 486 800.00 PLN


