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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219996-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łomianki: Roboty budowlane
2018/S 096-219996

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

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.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zwik-lomianki.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244
Łomianki
05-092
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Pluta
Tel.:  +48 606399280
E-mail: przetargi@zwik-lomianki.pl 
Faks:  +48 227517035
Kod NUTS: PL913
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwik-lomianki.pl

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

mailto:przetargi@zwik-lomianki.pl
www.zwik-lomianki.pl
www.zwik-lomianki.pl
mailto:przetargi@zwik-lomianki.pl
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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”.
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.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

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:
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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.
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.
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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 nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 929 447.67 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 420
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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 będzie kierował się poniższymi kryteriami i ich znaczeniem:
1. Cena 80 %
2.Termin wykonania 15 %
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 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 precyzuje warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią określone przez Zamawiającego
poniższe warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Minimalny poziom zdolności:
1. Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w kwocie nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN (słownie:
jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać
jeden wykonawca w ramach konsorcjum;
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b) posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, tj. posiada polisę, a w przypadku jej braku
inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna dokumentu nie
może być mniejsza niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). W przypadku
składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać 1 Wykonawca w ramach konsorcjum.
2. W przypadku, gdy wartość zamówienia została wyrażona w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany
jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg
tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w D.U.U.E..
3. Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, mogą polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Informacja na temat złożenia wraz z ofertą na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejsze warunki udziału w postępowaniu
znajduje się w Sekcji VI. Informacje uzupełniające.
6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności o których mowa w Jednolitym dokumencie tj.
a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w kwocie nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
b) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 1 500 000,00 PLN; c) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający dopuszcza
złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanych
przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.
7. Ze względu na ograniczoną ilość znaków - Szczegółowe informacje dot. dokumentów znajdują się w I części
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (patrz cz. I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią określone przez Zamawiającego
poniższe warunki dotyczące zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej.
Oceniając zdolność techniczną i zawodową Wykonawcy Zamawiający stawia minimalne warunki dotyczące
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Minimalny poziom zdolności:
1. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (ukończył)
należycie co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem było:
a) wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o długości co najmniej 700 mb i średnicy co najmniej Dn 110 mm
oraz
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b) wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o długości co najmniej 500 mb i średnicy co najmniej Dn
200 mm oraz
c) wbudowanie przepompowni ścieków o średnicy co najmniej Dn 1 500 mm.
2. W/w roboty budowlane mogą być wykonane w ramach jednej roboty budowlanej lub w ramach max. 2 robót
budowlanych – jedna dot. sieci wodociąg., druga dot. sieci kanalizac. i przepompowni ścieków.
3. Niedopuszczalnym jest łączenie długości odcinków sieci w ramach kilku umów.
4. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy w ramach konsorcjum mogą spełnić
łącznie.
5.W odniesieniu do robót budowlanych - należy podać ich rodzaj, daty i miejsca wykonania, dane podmiotów
na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie w szczególności zawierające informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
6. Do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
w tym Wykonawca, musi dysponować osobą Kierownika Budowy, który musi posiadać co najmniej 3 lata
doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) pełniąc funkcję kierownika budowy przy realizacji budowy
lub przebudowy lub modernizacji sieci wodociągowej i sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC i średnicy co
najmniej DN 200 oraz musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepl., wentylac., gazow., wodociąg. i kanalizac. uprawniające do kierowania
robotami budowlanymi wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w
zakresie sieci i instalacji wodociąg. i kanalizac. wydane na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów,
wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Budowy, kierowania
robotami budowlanymi) jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
7. Wykazany okres doświadczenia zawodowego winien być rozumiany, jako suma przepracowanych miesięcy
(lat). Okresy doświadczenia w tych samych miesiącach zdobywane w ramach kilku usług wykonywanych
jednocześnie nie będą liczone, jako suma przepracowanych miesięcy (lat), jeśli podane okresy pokrywają się.;
8. Informacja na temat złożenia wraz z ofertą na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejsze warunki udziału w postępowaniu
znajduje się w Sekcji VI. Informacje uzupełniające;
9. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności o których mowa w JEDZ.;
10.Ze względu na ograniczoną ilość znaków - Szczegółowe informacje dot. dokumentów znajdują się w I części
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (patrz cz. I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców).

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w:
a) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp,
b) art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp,
2.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających
wspólną ofertę przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w pkt. 8.1.1. SIWZ oceniana
będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt. 7 SIWZ wykonawca dołącza w formie elektronicznej aktualne na dzień
składania ofert Oświadczenie nr 1 w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zgodnie
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z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 100 000,00 PLN
[słownie: sto tysięcy złotych i 00/100].
2. Termin wniesienia wadium: Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne
tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania
o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej oferty z VAT (brutto) podanej w
Formularzu Oferty. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
4. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed
podpisaniem umowy (nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest jedną z przesłanek
zatrzymania wadium).

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Forma wynagrodzenia zgodnie ze SIWZ oraz Ofertą Wykonawcy - wynagrodz.ryczałtowe (art. 632 KC).
2. Rozlicz. przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami VAT częściowymi zgodnie ze szczegół. harmonogr.
rzecz.–finansowym, wystawianymi oddzielnie na budowę sieci kanaliz. wraz z odtworzeniem nawierzchni i
oddzielnie na budowę sieci wodociąg. wraz z odtworzeniem nawierzchni.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90 %
wynagrodzenia umownego brutto.
4.Rozliczenie końcowe nastąpi dwiema fakturami końcowymi:
a)oddzielną fakturą na bud. s. wodociag.
b)oddzielną fakturą na bud. s. kanal.
5.Podstawą do wystawienia faktur są protokoły (częściowe i zakończenia inwestycji i przekazania do
eksploatacji zaakceptowane (podpisane) przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.Do każdej faktury Wykonawca załącza 2 egz. decyzji o zajęciu pasa drogowego.
7. Gł.warunki finansowania zostały określone we wzorze umowy stanowiącym cz. II SIWZ - pkt. 37 SIWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres
umocowania).
2.Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym pkt. 37 SIWZ w części II Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia
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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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2018
Czas lokalny: 11:30

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Łomiankach, przy ul. Rolniczej 244 w pokoju na piętrze –
Sekretariat.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami upoważnionymi są Członkowie Komisji Przetargowej na podstawie Decyzji powołania Komisji
Przetargowej nr D/10/05/2018/ZWIK/JRP z dnia 16.5.2018 r.

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. 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
2. W dniu podpisania umowy Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy uzgodniony z właściwymi
jednostkami projekt czasowej organizacji ruchu.
3. 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
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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.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust 1a ustawy w
przypadku nieprzyznania mu środków pochodzących z Unii Europejskiej.
6.Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi 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 jest na etapy:
Etap I – wykonanie robót bub.
Etap II – rozliczenie robót bud.
Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Wykonawca może zaoferować termin wykonania zamówienia:
1 wariant
Wykonawca zobowiązuje 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.
lub
2 wariant
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 420 dni od dnia
podpisania umowy:
Etap I – wykonanie robót bud. do 330 dni od dnia podpisania umowy.
Etap II – rozliczenie robót bud. 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.
7. Wykonawca nie może udzielić okresu rękojmi krótszego niż 60 miesięcy a dłuższego niż 120 miesięcy.
8. 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
współfinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
9.W niniejszym postępowaniu Zamawiający może zastosować procedurę określoną w art. 24 aa ustawy Pzp,
tzw. procedurę odwróconą, tzn. Zamawiający może dokonać najpierw oceny ofert, a następnie zbadać, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu, ponieważ taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i w ogłoszeniu o zamówieniu.



Dz.U./S S96
23/05/2018
219996-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 10

23/05/2018 S96
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 10

Jeżeli wybrany wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zamawiający zbada wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert pod kątem czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Ze względu na ograniczoną ilość znaków w poszczególnych Sekcjach Ogłoszenia o zamówieniu wszystkie
szczegółowe informacje znajdują się w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykon.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
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:
18/05/2018
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