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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406713-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łomianki: Roboty budowlane
2018/S 179-406713

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

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

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244
Łomianki
05-092
Polska
Osoba do kontaktów: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
Tel.:  +48 227513504
E-mail: przetargi@zwik-lomianki.pl 
Faks:  +48 227517035
Kod NUTS: PL913
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwik-lomianki.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i w ul. Marii Konopnickiej w gminie
Łomianki”
Numer referencyjny: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/02/02/E-III/14/05/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i w ul. Marii Konopnickiej w gminie
Łomianki”.

mailto:przetargi@zwik-lomianki.pl
www.zwik-lomianki.pl
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Ze względu na ograniczoną ilość znaków – Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w III części Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (patrz cz. III SIWZ pkt. 38 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia)

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 5 572 020.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45111200
45200000
45220000
45332000
45231300
45232100
45232410
45255600
45232152
45232423
45232452
45111240
45233252
45233250

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łomianki, ul. Miła i ul. Marii Konopnickiej

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i w ul. Marii
Konopnickiej w gminie Łomianki” i polega na:
1. Budowie sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicach oraz włączeniu wybudowanej sieci do miejskiej
infrastruktury wodociągowej w Łomiankach.
2. Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z uzbrojeniem oraz przepompowniami ścieków w ww.
ulicach oraz włączeniu wybudowanej sieci do miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej w Łomiankach.
3. Wykonaniu systemu monitoringu pracy wszystkich przepompowni oraz wykonaniu przyłączy energetycznych
(zasilania) ww. pompowni.
4. Odbudowaniu nawierzchni dróg i terenów prywatnych po przeprowadzonych pracach wodociągowo-
kanalizacyjnych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót, ze szczególnym uwzględnieniem
terenów właścicieli prywatnych zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót, stosownych pozwoleniach na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic oraz zgodnie z
wymaganiami Burmistrza Łomianek dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach wodno-
kanalizacyjnych.
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5. Przed każdorazowym rozpoczęciem prowadzenia robót na terenie prywatnym Wykonawca sporządzi protokół
wejścia na działkę prywatną przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. Protokół powinien zawierać
wszystkie elementy opisujące stan istniejący, niezbędne do odebrania i odtworzenia terenu po przeprowadzeniu
robót budowlanych wraz z dokumentacją fotograficzną. Odbiór odtworzenia terenu następuje protokólarnie przy
udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji.
6. Przeprowadzeniu rozruchu przepompowni ścieków.
7. Kompleksowej obsłudze geodezyjnej przedmiotu zamówienia.
8. Wykonaniu dokumentacji powykonawczej.
9. Uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
10. W dniu podpisania umowy Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy uzgodniony z właściwymi
jednostkami projekt czasowej organizacji ruchu.
Zamówienie musi być wykonane zgodnie z SIWZ, umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlanych, dokumentacją projektową wykonawczą i budowlaną, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną
i obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę wszystkie osoby
wykonujące czynności podczas realizacji zamówienia w sytuacji, gdy wykonywanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.
1502, z późn. Zm). Szczegółowe wymagania zostały określone we wzorze umowy, który stanowi część II SIWZ.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SIWZ za
pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry
nie gorsze niż przywołane. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez
Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanym i normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane
przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Wykonawca, który zamierza powołać się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w III części
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (patrz Część III SIWZ – pkt. 38 SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
Dot. pkt. II.2.5)
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się poniższymi kryteriami i ich znaczeniem:
1. Cena 80 %
2.Termin wykonania 15 %
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3.Rękojmia za wady 5 %
Dot. pkt. II.2.13) Zadanie stanowi element Projektu, który przewidziany jest do współfinansowania ze środków
pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 096-219996

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Nazwa:
„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i w ul. Marii Konopnickiej w gminie
Łomianki”.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
14/08/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Santro Jacek Trojanowski
ul. Leśna 30, Cybulice Duże
Czosnów
05-152
Polska
E-mail: santro@op.pl 
Kod NUTS: PL913
Wykonawcą jest MŚP: tak

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219996-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:santro@op.pl
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V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 929 447.67 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 572 020.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
1. Odtworzenie nawierzchni drogowych.
2. Dostawa i montaż przepompowni ścieków.
3. Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej.

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

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

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowił jedno z kryteriów oceny ofert, które opisane jest w pkt.
21 SIWZ – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów.
Przedmiot zamówienia podzielony został na etapy:
Etap I – wykonanie robót budowlanych,
Etap II – rozliczenie robót budowlanych,
Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
2. Wykonawca zaoferował termin wykonania zamówienia:
1 WARIANT
Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 390 dni od dnia
podpisania umowy:
Etap I – wykonanie robót budowlanych do 300 dni od dnia podpisania umowy,
Etap II – rozliczenie robót budowlanych do 45 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
robót budowlanych,
Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 45 dni od dnia podpisania przez Zamawiaj. protokołu
odbioru końcowego nie zawierającego wad.
3. Wykonawca udzielił okresu rękojmi na 120 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego
Protokołu zakończenia inwestycji i oddania do użytkowania.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w poniższych dokumentach:
a) projekt budowlany,
b) projekt wykonawczy,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) specyfikacja materiałowa.
5. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3. Przedmiot zamówień
polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zamówienia zostały przewidziane w Ogłoszeniu
o zam. dla zamówienia podstawow. i będą zgodne z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień
została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia
z wolnej ręki po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie
warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rękojmi.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
7. Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań przedsięwzięcia pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap III”. Zadanie stanowi element Projektu, który przewidziany jest do
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współfinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
00-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp. Szczegółowe wymogi dotyczące sposobu złożenia odwołania zawiera Dział VI ustawy
Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
00-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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