Łomianki: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki Nr referencyjny nadany sprawie
przez Zamawiającego: JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012
Numer ogłoszenia: 93104 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. , ul. Rolnicza 244,
05-092 Łomianki, woj. mazowieckie, tel. 22 7513504, faks 22 7517035.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik.lomianki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy
Łomianki Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ SZCZEGOŁOWO OPISANY W PKT. 40 SIWZ 40. Opis przedmiotu
zamówienia: 40.1. Szczegółowy zakres inwestycji Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
dokumentacji projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego dla następujących kontraktów: Nr kontraktu
lokalizacja Kontrakt 5 ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacjowa, Łyżwiarska,
Narciarska Kontrakt 6 ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów, Akacjowa Kontrakt 7 ulice:
Równa, Wyboista, Śliska, Asfaltowa, Szeroka, Borzobohatego oraz ulice bez nazwy Kontrakt 8 ulice:
Ludowa, Akacjowa, Długa oraz ulice bez nazwy Kontrakt 9 ulice: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa,
Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, Sezamowa, Rataja oraz ulice bez nazwy Kontrakt 10
ulice: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa Kontrakt 11 ulice: Magnolii, Modrzewiowa,
Brzozowa, Zachodnia oraz ulice bez nazwy Kontrakt 12 ulice: Zielona, Ułanów Jazłowieckich oraz ulice
bez nazwy Kontrakt 13 ulice: Prosta, Równoległa, Sierakowska oraz ulice bez nazwy Kontrakt 14 ulice:
Chopina, Armii Poznań, Paderewskiego, Wspólna oraz ulice bez nazwy Kontrakt 15 ulice: Chopina,
Wspólna, Wieniawskiego, Moniuszki oraz ulice bez nazwy Kontrakt 16 ulice: Chopina, Armii Poznań,
Paderewskiego, Wspólna oraz ulice bez nazwy 40.1.1. Wykonanie modeli wraz z obliczeniami
technologicznymi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla wszystkich kontraktów uwzględniając
wytyczne Zamawiającego. 40.1.1.1. Model ma uwzględniać ukształtowanie terenu, 40.1.1.2. Model ma
być wykonany z wykorzystaniem aktualnych mapy do celów projektowych, 40.1.1.3. Model ma
wskazywać optymalny układ sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod względem eksploatacyjnym
( oczekiwane zmniejszenie ilości pompowni ścieków, wykonanie pierścieniowej sieci wodociągowej ),
40.1.1.4. W ramach możliwości zmiana kanalizacji ciśnieniowych na grawitacyjne. 40.1.2.
Zaktualizowanie ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych związane ze zmianami w strukturze
własnościowej i przestrzennej nieruchomości gruntowych dla wszystkich kontraktów. 40.1.2.1.
Zaktualizowanie ilości przyłączy wodociągowych do nieruchomości znajdujących się w zasięgu sieci
wodociągowej bazując na aktualnych mapach. 40.1.2.2. Zebranie oświadczeń właścicieli wszystkich
nieruchomości znajdujących się w zasięgu sieci wodociągowej uzgadniających lokalizację przyłącza
wodociągowego. 40.1.2.3. Zaktualizowanie ilości przykanalików sanitarnych do nieruchomości

znajdujących się w zasięgu sieci kanalizacyjnej bazując na aktualnych mapach. 40.1.2.4. Zebranie
oświadczeń właścicieli wszystkich nieruchomości znajdujących się w zasięgu sieci kanalizacyjnej
uzgadniających lokalizację przykanalika sanitarnego. Przewidywana ilość przyłączy wodociągowych po
zaktualizowaniu wzrośnie o około 15%. Przewidywana ilość przykanalików sanitarnych po
zaktualizowaniu wzrośnie o około 15%. 40.1.3. Wykonanie projektów wykonawczych na aktualnych
mapach do celów projektowych wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami dla następującego
zakresu: 40.1.3.1. Projekty wykonawcze sieci wodociągowej dla następujących kontraktów: Nr kontraktu
Długość sieci wodociągowej [m] Ilość przyłączy [szt.] Kontrakt 5 2328 149 Kontrakt 6 2082 114
Kontrakt 8 1712 61 Kontrakt 9 2564 142 Kontrakt 10 724 35 Kontrakt 11 2904 158 Kontrakt 12 3094
193 Kontrakt 13 1851 112 Suma 16571 463 40.1.3.2. Projekty wykonawcze sieci kanalizacyjnej: Nr
kontraktu Długość sieci kanalizacyjnej[m] Ilość przykanalików [szt.] Ilość pompowni ścieków [szt.]
Kontrakt 5 2074 149 0 Kontrakt 6 2034 110 1 Kontrakt 8 1538 64 1 Kontrakt 9 2220 139 1 Kontrakt 10
647 30 1 Kontrakt 11 3360 156 2 Kontrakt 12 3194 199 0 Kontrakt 13 2008 112 2 Suma 16389 467 8
40.1.4. Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz ze wszystkimi opracowaniami i
uzgodnieniami dla następującego zakresu: 40.1.4.1. Projekty budowlane i wykonawcze sieci
wodociągowej dla następujących kontraktów: Nr kontraktu Długość sieci wodociągowej [m] Ilość
przyłączy [szt.] Kontrakt 7 4573 254 Kontrakt 14 2970 148 Kontrakt 15 2669 174 Kontrakt 16 1681 54
Suma 11893 630 40.1.4.2. Projekty budowlane i wykonawcze sieci kanalizacyjnej dla następujących
kontraktów: Nr kontraktu Długość sieci kanalizacyjnej[m] Ilość przykanalików [szt.] Ilość pompowni
ścieków [szt.] Kontrakt 7 4539 269 0 Kontrakt 14 3586 160 2 Kontrakt 15 2333 169 1 Kontrakt 16 1643
50 1 Suma 12101 648 4 Długości sieci przedstawione w pkt. 40.1.3.1, w pkt. 40.1.3.2., w pkt. 40.1.4.1., w
pkt. 40.1.4.2. mają charakter orientacyjny. 40.1.5. Wykonanie projektów budowlanych zamiennych sieci
wodociągowej i przyłączy wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami na bazie dokumentacji
budowlanej i zaktualizowanej wykonawczej z nowymi lokalizacjami przyłączy i nowymi trasami sieci dla
kontraktów wskazanych w pkt. 40.1.3.1. Przewidywana długość sieci, po zaktualizowaniu, może różnić
się od przedstawionej w pkt. 40.1.3.1. i w pkt. 40.1.4.1. o około 10 %. Przewidywana ilość przyłączy
może wzrosnąć, jak podano w pkt. 40.1.2. SIWZ. 40.1.6. Wykonanie projektów budowlanych
zamiennych sieci kanalizacyjnej i przykanalików wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami na
bazie dokumentacji budowlanej i zaktualizowanej wykonawczej z nowymi lokalizacjami przykanalików i
nowymi trasami sieci dla kontraktów wskazanych w pkt. 40.1.3.2. Przewidywana długość sieci, po
zaktualizowaniu, może różnić się od przedstawionej w pkt. 40.1.3.2. i w pkt. 40.1.4.2. o około 10 %.
Przewidywana ilość przykanalików może wzrosnąć, jak podano w pkt. 40.1.2. SIWZ. 40.1.7. Wykonanie
projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych sieci wodociągowej i przyłączy wraz ze
wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami dla wszystkich kontraktów uwzględniających wszystkie
zmiany konieczne do wykonania podczas realizacji inwestycji. Przewidywana długość sieci oraz ilość
przyłączy zmieniona w trakcie realizacji inwestycji, może różnić się od przewidzianej w pkt. 40.1.5. o
około 5 %. 40.1.8. Wykonanie projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych sieci kanalizacyjnej
i przykanalików wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami dla wszystkich kontraktów
uwzględniających wszystkie zmiany konieczne do wykonania podczas realizacji inwestycji.
Przewidywana długość sieci oraz ilość przykanalików zmieniona w trakcie realizacji inwestycji, może
różnić się od przewidzianej w pkt. 40.1.6. o około 5 %. 40.1.9. Wykonanie kosztorysów inwestorskich.
40.1.10. Pełnienie nadzoru autorskiego nad projektami będącymi przedmiotem zamówienia. 40.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 40.2.1. Projekty wykonawcze, budowlane i
budowlane zamienne. 40.2.1.1. Projekty mają być wykonane na aktualnych mapach do celów
projektowych 1:500 (nie będą akceptowane podkłady mapowe skanowane), 40.2.1.2. Projekty mają
zawierać uzgodniony z Urzędem Miasta i Gminy Łomianki sposób odtworzenia nawierzchni drogowych,
40.2.1.3. Projekty mają zawierać uzgodniony projekt elektryczny włączenia do sieci elektroenergetycznej
pompowni ścieków, 40.2.1.4. Projekt wykonawczy ma uwzględniać wymagania materiałowe, wraz z
szczegółowym opisem parametrów jakościowych, które posłużą do badania materiałów równoważnych,
40.2.1.5. Projekty wykonawczy mają zawierać profile podłużne dla sieci, przyłączy wodociągowych i
przykanalików, 40.2.1.6. Projekt wykonawczy ma zawierać szczegółowe rysunki rozwiązań technicznych
i konstrukcyjnych takich obiektów jak studnie kanalizacyjne rewizyjne , studnie kanalizacyjne rozprężne,
pompownie ścieków, węzły zasuw , węzły hydrantowe itp. w skali 1:10, 1:25 (nie będą akceptowane
rysunki schematyczne). 40.2.1.7. Projekt wykonawczy ma zawierać szczegółowy Projekt AKPiA dla
pompowni ścieków, uwzględniający istniejący system szaf sterowniczych dla pompowni ścieków.
(wymagane będą schematy elektryczne, szczegółowy opis materiałów, dokładny opis włączenia w

istniejący system monitoringu), 40.2.1.8. Dokumentacja ma być przygotowana w 5 egz., wersja
elektroniczna ma zawierać plany zagospodarowania terenu w wersji pdf i dwg. Plany zagospodarowania
terenu mają być przygotowane w wersji podkładu mapowego kolorowego i czarno-białego. 40.2.2.
Nadzór autorski. Zamawiający oczekuje pełnienia nadzoru na budowie lub w biurze Zamawiającego, 1
raz w tygodniu do 3 godzin. Projektant sprawować będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym w
szczególności: 40.2.2.1. stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z
dokumentacją projektową, 40.2.2.2. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i
zawartych w niej rozwiązań, 40.2.2.3. uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych
możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań instalacyjnych, 40.2.2.4. ocena
wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami
projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 40.2.2.5. udział w czynnościach mających
na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych poszczególnych obiektów
budowlanych i całej inwestycji. 40.2.2.6. dokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych,
wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych,
potwierdzających zgodę Projektanta na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez projektanta lub
projektantów sprawujących nadzór autorski: - zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji
projektowej, - rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją
jaki element zastępują, - wpisy do dziennika budowy, - protokoły lub notatki służbowe podpisane przez
Zamawiającego i Projektanta. 40.3. Terminy realizacji zamówienia i odbiór przedmiotu zamówienia
40.3.1. Projekty wykonawcze, budowlane i budowlane zamienne Etap Nr kontraktu Zakres prac
wskazany w odpowiednich kontraktach Termin realizacji I Kontrakt 5 Kontrakt 6 pkt. 40.1.1 pkt.40.1.2
ppkt. 40.1.3.1 ppkt. 40.1.3.2. pkt. 40.1.9. 2 miesiące od dnia podpisania umowy II Kontrakt 8 Kontrakt 9
Kontrakt 10 pkt. 40.1.1 pkt.40.1.2 ppkt. 40.1.3.1 ppkt. 40.1.3.2. pkt. 40.1.9. 5 miesięcy od dnia
podpisania umowy III Kontrakt 7 pkt. 40.1.1 pkt.40.1.2 ppkt.40.1.4.1. ppkt. 40.1.4.2. pkt. 40.1.9. 7
miesięcy od dnia podpisania umowy IV Kontrakt 14 Kontrakt 15 Kontrakt 16 pkt. 40.1.1 pkt.40.1.2
ppkt.40.1.4.1. ppkt. 40.1.4.2. pkt. 40.1.9. 9 miesięcy od dnia podpisania umowy V Kontrakt 11 pkt. 40.1.1
pkt.40.1.2 ppkt. 40.1.3.1 ppkt. 40.1.3.2. pkt. 40.1.9. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy VI Kontrakt
12 pkt. 40.1.1 pkt.40.1.2 ppkt. 40.1.3.1 ppkt. 40.1.3.2. pkt. 40.1.9. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
VII Kontrakt 13 pkt. 40.1.1 pkt.40.1.2 ppkt. 40.1.3.1 ppkt. 40.1.3.2. pkt. 40.1.9. 14 miesięcy od dnia
podpisania umowY 40.3.2. Wykonanie zakresu prac wskazanego w pkt. 40.1.5. i w pkt. 40.1.6. dla
danego etapu do 2 miesięcy od dnia odbioru danego etapu robót. 40.3.3. Wykonanie zakresu prac
wskazanego w pkt. 40.1.7.i w pkt. 40.1.8. dla danego etapu w trakcie realizacji zadania budowlanego
jednak nie później niż 1 miesiąc po zakończeniem etapu robót budowlanych dla poszczególnego
kontraktu 40.3.4. Świadczenie usługi nadzoru autorskiego 25 miesięcy od dnia podpisania umowy. W
trakcie realizacji zamówienia należy zachować kolejność wykonywania poszczególnych etapów,
przedstawioną w powyższej tabeli (nie dopuszcza się zmiany kolejności wykonywania i przekazywania
Zamawiającemu poszczególnych etapów zamówienia, tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości np.
odebrania etapu III przed etapem I ilub II). Odbiór poszczególnych etapów i zakresów prac musi zostać
potwierdzony protokółem odbioru częściowego dla danego etapu. 40.4. Warunki szczególne oraz uwagi
do opisu przedmiotu zamówienia: W przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmiany trasy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej Zamawiający zobowiązuje się do dokonania uzgodnienia ZUD we
własnym zakresie. Wszelkie zmiany tras muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia może zapoznać się z dokumentacją w
siedzibie Zamawiającego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 i 7. lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia
podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.24.80.00-8, 71.30.00.00-1, 71.32.00.007, 71.32.20.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 25.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium
w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• - Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o
spełnianiu warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) - zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w ppkt. 9.2. SIWZ;
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia powyższego warunku tj., w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał, co najmniej trzy główne usługi, przy czym: dwie główne usługi w
ramach, których wykonał projekt budowlany lub wykonawczy sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej oraz jedną główną usługę w ramach, której wykonał projekt budowlany lub
wykonawczy co najmniej 8 szt. przepompowni ścieków sanitarnych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje jedną lub dwie główne usługi
projektowania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz jedną główną usługę w ramach,
której wykonuje projekt budowlany lub wykonawczy co najmniej 8 szt. przepompowniami
ścieków sanitarnych. Za usługę główną Zamawiający uzna usługę, przedmiotem, której
było lub jest: - wykonanie projektu budowlanego lub wykonawczego kanałów
grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o średnicy min. ø 200 mm i
długości min. 10 km (w ramach każdej usługi projektowej). Usługi projektowania w w/w
zakresie muszą być wykonane w ramach jednej umowy, ( w tym przypadku należy
przedstawić dwie główne usługi, które były wykonywane w ramach dwóch umów) z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. oraz - wykonanie projektu budowlanego lub wykonawczego pompowni ścieków

sanitarnych o średnicy min. Dwew = 1500mm, min. 8 szt. (Preferowane jest by w/w zakres
dot. 8 szt. przepompowni ścieków był wykonany w ramach jednego projektu. W
przypadku, gdy Wykonawca w ramach jednego projektu nie wykonał 8 szt.
przepompowni, Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia wymaganej ilości
przepompowni ścieków o wymaganych parametrach w ramach kilku zadań - max. dwóch
zadań (dwie umowy) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie. Niedopuszczalnym jest łączenie długości sieci w ramach
kilku umów, lecz Zamawiający dopuszcza łączenie ilości przepompowni w ramach kilku
zadań, z zastrzeżeniem max. dwóch zadań. - Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku,
jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu z art.
22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z
póź. zm.) - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w
ppkt. 8.2. i w ppkt. 8.3. SIWZ.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca, musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
tj. musi wskazać dwóch projektantów posiadających co najmniej 5 lat doświadczenia
(licząc do dnia składania ofert) w projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i/lub sieci
wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz posiadających uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych uprawniające do projektowania obiektu budowlanego będącego
przedmiotem zamówienia wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa
(lub uprawnienia w zakresie projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z
cała infrastrukturą im towarzyszącą wydane na podstawie wcześniej obwiązujących
przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie projektowania
sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych) jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień oraz Wykonawca posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania na
terytorium Polski musi posiadać zaświadczenie potwierdzające przynależność do
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - liczba osób - 2. - Zamawiający uzna spełnienie
ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w
postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz
dokumenty, o których mowa w ppkt. 8.4. i w ppkt. 8.6. SIWZ.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• 1. Wykonawca musi wykazać, iż osiągnął roczny obrót, lub posiada zobowiązania i
należności, za okres nie dłuższy niż trzy ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, nie mniejszy niż 600 000,00 zł (słownie:
sześćset tysięcy złotych) w każdym roku obrotowym. 2. Wykonawca musi posiadać
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna polisy nie może być mniejsza
niż 500 000,00 zł brutto ( słownie: pięćset tysięcy złotych). - Zamawiający uzna spełnienie
ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w
postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz
dokumenty, o których mowa w ppkt. 8.7., ppkt. 8.8., ppkt. 8.9. SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień
• sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument
określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3
lata obrotowe
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-4
ustawy, oprócz wymienionych wyżej, należy załączyć: 1. Podpisane przez Wykonawcę, stosownie do
treści art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych - Oświadczenie nr 1 o spełnianiu warunków z art. 22
ust.1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do SIWZ; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich,
chyba, że ze stosownego pełnomocnictwa wynikać będzie, iż upoważnionym do złożenia oświadczenia o
spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych jest inny podmiot, w
szczególności pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w takim
wypadku należy dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa uwierzytelnioną
notarialnie). 2.Oświadczenie nr 4 - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ,
potwierdzające, że Wykonawca nie podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego przez
biegłego rewidenta. Oświadczenie nr 4 wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 8.7. składa Wykonawca,
który jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania finansowego, ale sprawozdanie to nie podlega
obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. 3.Oświadczenie nr 5, sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, potwierdzające zakres dostępnych Wykonawcy zasobów
podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, charakter łączących go z podmiotem trzecim stosunków
oraz zakres i okres udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia. Niniejsze oświadczenie
Wypełnia i załącza do oferty ten Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr
113, poz. 759 z póź. zm.), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy pzp. Na tej podstawie Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceni,
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy należy, oprócz wymienionych wyżej, załączyć:
1. W przypadku podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej - Listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt. 5 ustawy i/lub oświadczenie(dowód), z
którego jasno musi wynikać, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pomimo złożenia
odrębnych ofert w tym samym postępowaniu. 2. W przypadku podmiotów nienależących do grupy
kapitałowej, wystarczająca będzie informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej. INNE
DOKUMENTY: 1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z
póź. zm.), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp,
Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda od Wykonawcy, w odniesieniu do tych
podmiotów, przedstawienia stosowych oświadczeń, o których mowa w pkt.10.1.1. i/lub pkt. 10.2.1. i/lub
10.3.1.,a jeżeli z ich treści nie będą wprost wynikać informacje o których mowa w pkt. 8.10. SIWZ, to
również załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Wypełniony Formularz Ofertowy Wykonawcy o treści zgodnej z
określoną we wzorze - dokładny adres wykonawcy, (wypełnione wszystkie pozycje poszczególnych
rubryk). Zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wskazał w formularzu
oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom- załącznik nr 1 do SIWZ; 3.
Tabela elementów scalonych - stanowiąca Załącznik nr 10 do SIWZ. 4. W przypadku podpisania oferty,
oświadczeń lub innych dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty
należy dołączyć Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu
zobowiązań - wzór - załącznik nr 9 do SIWZ - wzór do ewentualnego wykorzystania; 5. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, dotyczy również spółek
cywilnych, o ile stosowne zapisy nie wynikają z treści umowy spółki. 6. Dowód wpłacenia
obowiązkowego wadium ( ORYGINAŁ SKŁADANY W ODDZIELNEJ KOPERCIE W
SEKRETARIACIE JRP [BIURO OBSŁUGI KLIENTA], KOPIA POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM DOŁĄCZONA DO OFERTY).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
§11 UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Zmiany Umowy 1. Zakazuje się
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej
zmiany. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich
warunki: a) W przypadku odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy
udostępnienia przez właścicieli, posesji do celów realizacji inwestycji - termin realizacji przedmiotu
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż okres trwania tych okoliczności.
Wykonawca powiadomi o tym facie Zamawiającego w formie pisemnej. b) W przypadku wejścia w życie
zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w
czasie realizacji niniejszej umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część robót wykonywaną po
tym terminie ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.
3. W przypadkach wystąpienia opóźnień, o których mowa w ust. 2 pkt. a) strony ustalą nowy termin
realizacji, przy czym minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót będzie równy okresowi
zawieszenia. 4. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 5. 5. Poniższe zmiany Umowy nie wymagają zachowania
formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, a zostaną dokonane poprzez pisemne zgłoszenie
potwierdzone przez drugą stronę Umowy: a) ewentualna zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, nie stanowi podstawy do sporządzenia aneksu b) zmiana numeru rachunku
bankowego Wykonawcy, c) zmiana adresu Wykonawcy 6. W przypadku niemożności uzyskania
oświadczeń od właścicieli nieruchomości uzgadniających lokalizację przyłączy lub przykanalików,
Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie stwierdzające niemożność ich uzyskania. Do
oświadczenia Wykonawca dołączy dokumentację potwierdzającą niemożność uzyskania zgód. Wówczas
Zamawiający wskaże Wykonawcy procedurę kolejnych działań, umożliwiających realizację przedmiotu
umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zwik.lomianki.pl - zakładka przetragi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZAKŁAD

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP.Z O.O. UL. ROLNICZA 244, 05-092
ŁOMIANKI JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT - POKÓJ NA PARTERZE.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.04.2013 godzina 11:00, miejsce: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH
SP.Z O.O. UL. ROLNICZA 244, 05-092 ŁOMIANKI SEKRETARIAT - POKÓJ NA PIĘTRZE.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki jest jednym z zadań przedsięwzięcia pn.:
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łomianki a Projekt jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

