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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459747-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Truskaw: Roboty budowlane
2020/S 190-459747

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin Mokre Łąki Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL1181592156
Adres pocztowy: Mokre Łąki 8
Miejscowość: Truskaw
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-080
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Zaręba
E-mail: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl 
Tel.:  +48 227218072
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mokrelaki.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://mokrelaki.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej w Truskawiu, gmina Izabelin – etap II
Numer referencyjny: JRP/RB/12/2020

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

30/09/2020 S190
https://ted.europa.eu/TED

1 / 7

mailto:sekretariatgpwik@mokrelaki.pl
http://www.mokrelaki.pl
http://mokrelaki.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/


Dz.U./S S190
30/09/2020
459747-2020-PL

2 / 7

Zakres robót budowlanych
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Południowej w miejscowości Truskaw, gmina 
Izabelin.
2. Odbudowanie nawierzchni dróg i terenów prywatnych po przeprowadzonych pracach budowlanych 
związanych z ułożeniem sieci kanalizacji sanitarnej do stanu zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni 
dróg gminnych.

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
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111240 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45233223 Wymiana nawierzchni drogowej
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia
1. Zakres prac obejmuje wykonanie:
— sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200x5,9 PVC-U SN8 o długości 78,00 m,
— odrzuty sieci kanalizacyjnej 200x5,9PVC-U SN8 w ulicy (do granicy nieruchomości) o długości 6 m w ilości 1 
szt.,
— przyłącza kanalizacji sanitarnej 160x4,7 PVC-U SN8 w ulicy (do granicy nieruchomości) o łącznej długości 10 
m w ilości 2 szt.,
— studzienka z tworzywa DN600 – 1 szt. (S5),
— studzienki z tworzywa DN425 – 5 szt. (S1; S2; S3; S4; S6),
— zestawienie odrzutów sieci kanalizacyjnej 160 PVC w ulicy (do granicy nieruchomości) wg Załącznika nr 2 do 
OPZ (Zestawienie przykanalików ul. Południowa Truskaw, gm. Izabelin. – wersja tabelaryczna).
2. Zakres wyłączony z projektu:
— wyłączenie odrzutów kanalizacyjnych 160 w ilości 9 szt., tj. Pk1, Pk2, Pk3, Pk4, Pk6, Pk7, Pk8, Pk9 o łącznej 
długości 19,5 m,
— wyłączenie odrzutu sieci kanalizacji sanitarnej 200 w ilości 1 szt., o długości 4 m.
3. Projekt swoim zasięgiem obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: dz. nr 743/2, 745/6, 746/4, 748/3, 
749/3, 750/3 w Truskawiu – obręb 0025.
4. Projektowana inwestycja ma charakter liniowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.03.00-00-0102/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający w postępowaniu stosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych
2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane (art. 93 ust. 1a 
ustawy Pzp).

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:
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w 
okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;
2) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp; wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który 
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W szczególności Wykonawca musi wykazać, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100 000,00 PLN.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w 
ramach konsorcjum;
b) posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w 
ramach konsorcjum.
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 Dz.U. UE).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na 
budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 75 m i średnicy minimum DN 200.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w 
ramach konsorcjum;
b) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: kierownik budowy 
(minimum 1 osoba) – niniejsza osoba ma posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w zakresie sieci i 
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w 
ramach konsorcjum.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 2 500,00 PLN (słownie: 
dwa tysiące pięćset złotych).

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
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Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o 
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie;
2) wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed 
podpisaniem umowy (nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest jedną z przesłanek 
zatrzymania wadium).
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub 
w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Termin wykonania zamówienia wynosi do 180 dni od dnia zawarcia umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

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: nie

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: 02/11/2020
Czas lokalny: 09:30

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: 02/11/2020
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Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.,
ul. Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin.

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Informacje ogólne.
1) Wykonawcom, oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz 
ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane art. 179 i następnych ustawy.
2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są:
a) odwołanie;
b) skarga do sądu.
3) Środki ochrony prawnej, przysługują:
a) Wykonawcom;
b) innym podmiotom i organizacjom, o których mowa w art. 179 ust. 2 ustawy.
2. Odwołanie.
Przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy. Przepisy dotyczące odwołania zawarte są w art. 180–198 ustawy.
3. Skarga do sądu.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
Przepisy dotyczące skargi do sądu uregulowane są w art. 198a–198f ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/09/2020
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