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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:668983-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wołomin: Roboty budowlane
2021/S 252-668983

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 Wołomin
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
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

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w Wołominie i Lipinach 
Nowych
Numer referencyjny: DI/54/2021

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 sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Szosa 
Jadowska w Wołominie i Lipinach Nowych. Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane 
zgodnie z „Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez 
zamawiającego” – 4. Wydanie angielsko – polskie 2008 r. (tłumaczenie 1. wydania w języku angielskim 1999 
r.), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation 
Internationale des Ingenieurs – Conselis – FIDIC). Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne 
do wykonania przedmiotu Umowy. Materiały te muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 16.04.2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1570 z późn. zm.). Na potwierdzenie tego warunku Kierownik 
Budowy zobowiązany jest przechowywać na budowie dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych 
materiałów z ww. ustawą. Po zakończeniu budowy dokumenty te należy przekazać Zamawiającemu.

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
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

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 sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Szosa 
Jadowska w Wołominie i Lipinach Nowych. Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane 
zgodnie z „Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez 
zamawiającego” – 4. Wydanie angielsko – polskie 2008 r. (tłumaczenie 1. wydania w języku angielskim 1999 
r.), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation 
Internationale des Ingenieurs – Conselis – FIDIC). Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne 
do wykonania przedmiotu Umowy. Materiały te muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 16.04.2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1570 z późn. zm.). Na potwierdzenie tego warunku Kierownik 
Budowy zobowiązany jest przechowywać na budowie dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych 
materiałów z ww. ustawą. Po zakończeniu budowy dokumenty te należy przekazać Zamawiającemu wraz z 
dokumentacją powykonawczą.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik „Opis przedmiotu 
zamówienia” wraz z załącznikami stanowiący dodatek nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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
Okres w dniach: 150
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.2.13) 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)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1 
000 000,00 zł netto (słownie: jeden milion 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:
dysponowanie potencjałem technicznym - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań. Wykonawca 
potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Dodatek Nr 10 do SWZ). dysponowanie 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną 
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im powierzone. Wykonawca przedstawi oświadczenia o posiadaniu następujących osób: SPECJALIŚCI 
KLUCZOWI
1) Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu)
Minimalne wymagania w stosunku do ww. osoby: a) co najmniej 3 lata doświadczenia w zarządzaniu 
kontraktami na roboty, jako kierownik projektu (lub równoważne stanowisko obejmujące zarządzanie kontraktem 
lub projektem, takie jak: Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu itp.), w tym co najmniej 1 kontrakt o wartości 
robót min. 1 000 000,00 PLN netto, b) znajomość: Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych, c) 
znajomość Ustawy Prawo budowlane, d) znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne 
porozumiewanie się w mowie i piśmie. Zamawiający uzna, że wymóg znajomości języka polskiego został 
spełniony, w przypadku zatrudnienia na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, 
zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, Przedstawicielem Wykonawcy 
(Kierownikiem Kontraktu ) i Jednostką Realizującą Projekt (funkcja pełniona przez personel wyznaczony przez 
Zamawiającego).Uwaga: Przez warunki kontraktowe równoważne do FIDIC rozumie się procedury prowadzenia 
inwestycji, które zakładają udział podmiotu zarządzającego kontraktem oraz pełniącego nadzór inwestorski. 
Podmiot zarządzający zobowiązany jest do: a) rozliczania robót, b) poświadczania płatności należnych 
Wykonawcy, c) dokonywania niezbędnych ustaleń w przypadku roszczeń/sporów między stronami. Przez 
warunki kontraktowe równoważne do FIDIC na gruncie niniejszego zamówienia (postępowania) rozumie się w 
szczególności warunki powstałe poprzez dostosowanie warunków kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego 
krajów Unii Europejskiej np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), 
JCT lub GMB (Wielka Brytania) lub oparte o Umowy cywilno-prawne prawa polskiego w których określono 
warunki ogólne Umowy i szczególne. 2) Kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń sanitarnych. Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: a) uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, b) 
co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik robót branży sanitarnej, 
liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi wymaganiami, odpowiadające przedmiotowi 
zamówienia. 4) Kierownik robót branży drogowej. Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: a) 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie o 
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, b) co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji 
robót na stanowisku kierownika robót branży drogowej, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z 
powyższymi wymaganiami.
Poza Kluczowymi specjalistami, Wykonawca musi mieć do dyspozycji w miarę potrzeb odpowiednio 
wykwalifikowany personel, wspomagający posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, 
w zakresie m.in.: robót rozbiórkowych, zieleni, obsługi geodezyjnej, geologicznej i geotechnicznej ochrony 
środowiska oraz pozostały personel niezbędny do prawidłowej realizacji zadania. Ocena spełnienia warunku 
nastąpi na podstawie oświadczeń zawartych w Dodatku nr 8 do SWZ.

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

IV.2) Informacje administracyjne
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/01/2022
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.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sanitarnej Sp. o.o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin, sekretariat.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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 Wołomin
Państwo: Polska
E-mail: pwik@pwik.wolomin.pl 
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 SWZ, 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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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:
23/12/2021
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