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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91333-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wołomin: Roboty budowlane
2021/S 037-091333
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Graniczna 1
Miejscowość: Wołomin
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Płaczek
E-mail: e.placzek@pwik.wolomin.pl
Tel.: +48 227762121
Faks: +48 227762121
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwik.wolomin.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pwik.wolomin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Graniczna 1
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Płaczek
Tel.: +48 227762121
E-mail: e.placzek@pwik.wolomin.pl
Faks: +48 227762121
Kod NUTS: PL POLSKA
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwik.wolomin.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Modernizacja komory dopływowo-rozdzielczej wraz z budową obejść technologicznych i niezbędnej
infrastruktury na terenie przepompowni ścieków Gryczana w Wołominie
Numer referencyjny: DI/4/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja komory dopływowo-rozdzielczej wraz z budową obejść
technologicznych i niezbędnej infrastruktury na terenie przepompowni ścieków Gryczana w Wołominie.
2. Roboty będące przedmiotem niniejszego kontraktu będą wykonane zgodnie z „Warunkami kontraktowymi
dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” – 4. wydanie angielskopolskie 2008 r. (tłumaczenie 1. wydania w języku angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez
Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs – Conselis –
FIDIC).

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
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja komory dopływowo-rozdzielczej wraz z budową obejść
technologicznych i niezbędnej infrastruktury na terenie przepompowni ścieków Gryczana w Wołominie.
2. Roboty będące przedmiotem niniejszego kontraktu będą wykonane zgodnie z „Warunkami kontraktowymi
dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” – 4. wydanie angielskopolskie 2008 r. (tłumaczenie 1. wydania w języku angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez
Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs – Conselis –
FIDIC).

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Budowa i modernizacja urządzeń wod-kan w gminie Wołomin realizowany w ramach programu operacyjnego
Infrastruktura i środowisko, priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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:
Oświadczenie oferenta lub dokument potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi
zamówienia oraz że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) – załącznik nr 2.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie warunku wskazanego w pkt 4 znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej
wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN netto (słownie: pięćset tysięcy zł). W przypadku Wykonawców,
którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN,
Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej
wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi udokumentować wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie w
sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej, co najmniej dwóch
robót budowlanych odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia w zakresie sieci i obiektów punktowych
na kanalizacji o wartości min. 600 000,00 PLN netto dla każdej roboty. W przypadku robót budowlanych,
których wartość została wyrażona w innej walucie niż PLN, należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy
zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie
w walutach innych niż PLN).Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych informacji
wynikających z dodatku nr 9 do SIWZ oraz załączonych dokumentów.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym dodatek do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura
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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: 12/03/2021
Czas lokalny: 10:45

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.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/03/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Oferent ubiegający się o zamówienie musi spełnić warunki i wymagania określone w rozdziale IX SIWZ, w
celu ich potwierdzenia winien dołączyć do oferty (formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez uprawomocnionego przedstawiciela oferenta) dokumenty określone w przedmiotowym
rozdziale. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3 KC.
Zamawiający może odwołać przetarg lub zmienić warunki przetargu – jeżeli przewidzi taką opcję w treści
ogłoszenia o przetargu.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Graniczna 1
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska
Tel.: +48 227762121

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad
określonych w SIWZ, przysługuje odwołanie skierowane do Zamawiającego.
2. Odwołanie należy wnieść nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyniku postępowania.
3. Zamawiający rozpatrzy odwołanie w ciągu 5 dni kalendarzowych od złożenia i udzieli odpowiedzi na piśmie.
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VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Graniczna 1
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska
E-mail: pwik@pwik.wolomin.pl
Tel.: +48 227762121

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021
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