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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Rolnicza 244
Miejscowość: Łomianki
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-092
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Burgs
E-mail: magdalena.burgs@zwik-lomianki.pl 
Tel.:  +48 606399280
Faks:  +48 227517035
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwik-lomianki.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.zwik-lomianki.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://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
„ZADANIE 1: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY 
KAMPINOSKIEJ W ŁOMIANKACH. ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI 
SANITARNEJ W ULICY ŻWIROWEJ, ALEI LIP
Numer referencyjny: JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:magdalena.burgs@zwik-lomianki.pl
www.zwik-lomianki.pl
http://www.zwik-lomianki.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na:
- Budowie sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicach oraz włączenie wybudowanej sieci do miejskiej 
infrastruktury wodociągowej w gminie Łomianki.
- Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, wraz z uzbrojeniem oraz przepompownią ścieków oraz 
włączenie wybudowanej sieci do miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Łomianki.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Rozdziale V SWZ oraz dokumentacji technicznej.

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
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111240 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232100 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45232452 Roboty odwadniające
45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45255600 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45233250 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Łomianki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na:
Budowie sieci wodociągowej wraz z armaturą w Łomiankach oraz włączenie wybudowanej sieci do miejskiej 
infrastruktury wodociągowej w gminie Łomianki.
Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, wraz z uzbrojeniem oraz przepompownią ścieków oraz 
włączenie wybudowanej sieci do miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Łomianki.
Wykonaniu systemu monitoringu pracy wszystkich przepompowni oraz wykonanie przyłączy energetycznych 
(zasilania) ww. pompowni.
odbudowaniu nawierzchni dróg i terenów gminnych oraz 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 
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zgodnie z wymaganiami Burmistrza Łomianek oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim 
dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach wodno – kanalizacyjnych.
Kompleksowej obsłudze geodezyjnej przedmiotu zamówienia.
Wykonaniu dokumentacji powykonawczej.
Uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla wybudowanej infrastruktury.
Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale V SWZ oraz dokumentacji 
technicznej.

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
Okres w dniach: 240
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zadanie może stanowić element Projektu, który przewidziany jest do współfinansowania ze środków 
pomocowych Unii Europejskiej.

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 mogą ubiegać się Wykonawcy:
1) wobec których nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1), 
4), 5), 8) ustawy Pzp.
Więcej informacji o podstawach wykluczenia Zamawiający zawarł w SWZ.
2, spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie:
1) ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, 
O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) W ZAKRESIE SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał 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 
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zamówienia. Suma gwarancyjna dokumentu nie może być mniejsza niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony 
złotych 00/100).
4) ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
a) Zamawiający wymaga, by Wykonawca:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest 
krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:
- wykonaniu sieci wodociągowej z rur PE o długości co najmniej 1000 mb i średnicy co najmniej Dn 110mm, 
oraz
- wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o długości co najmniej 1000 mb i średnicy co najmniej Dn 
200 mm, oraz
- wbudowaniu przepompowni ścieków o średnicy co najmniej Dn1500 mm;
- skierował do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobowy zespół składający się z:
b) Kierownika Budowy, który musi posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia składania 
ofert) pełniąc funkcję kierownika budowy przy realizacji budowy lub przebudowy lub modernizacji sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie 
obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w zakresie sieci i instalacji wodociągowych 
i kanalizacyjnych 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.
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu braku podstaw 
wykluczenia, tj.:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 6 do SWZ);
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. (....)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, w 
zakresie ekonomicznej lub finansowej, tj.:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał 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 
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zamówienia. Suma gwarancyjna dokumentu nie może być mniejsza niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony 
złotych 00/100).
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany 
jest złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do 
SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna i finansowa, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 3 SWZ.
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega 
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
tj.: dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia.
2. Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu 
oraz braku podstaw wykluczenia będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie JEDZ i 
podmiotowych środków dowodowych określonych w SWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, w 
zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1. Zamawiający wymaga, by Wykonawca:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest 
krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:
- wykonaniu sieci wodociągowej z rur PE o długości co najmniej 1000 mb i średnicy co najmniej Dn 110mm, 
oraz
- wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o długości co najmniej 1000 mb i średnicy co najmniej Dn 
200 mm, oraz
- wbudowaniu przepompowni ścieków o średnicy co najmniej Dn1500 mm;
b) skierował do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobowy zespół składający się z:
- Kierownika Budowy, który musi posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) 
pełniąc funkcję kierownika budowy przy realizacji budowy lub przebudowy lub modernizacji sieci wodociągowej 
i sieci kanalizacji sanitarnej oraz musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie obecnie 
obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
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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.
Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w Prawie 
budowlanym oraz w Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 
2019 r., poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 220). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.2019 r., poz. 1117 
ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające 
posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu 
kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a 
ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, 
dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
tj.:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane 
(zgodnie z treścią wskazaną w załączniku nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli 
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie 
dokumenty,
2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
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do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z treścią wskazaną w załączniku nr 8 do SWZ).
3. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi 
wykonawcami, wykaz ma dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio 
uczestniczył.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do dołączania do oferty 
oświadczenia, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ).
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany 
jest złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do 
SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna i finansowa, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 3 SWZ.
8. Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu 
oraz braku podstaw wykluczenia będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie JEDZ i 
podmiotowych środków dowodowych określonych w SWZ.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 80 000,00 zł (słownie złotych; osiemdziesiąt tysięcy 
00/100).Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. i utrzymane nieprzerwanie do dnia 
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 
ustawy. Wadium może być wnoszone w formach określonych w część XX SWZ.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie.
Na całość wykonanych robót Wykonawca udzieli 60 miesięcy gwarancji jakości i biegnącej równolegle 
rękojmi za wady na roboty wykonane w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia licząc od 
daty podpisania protokołu odbioru bez wad - Etapu III – uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przekazania 
przedmiotu zamówienia do eksploatacji.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy 
jest wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art. 632 KC)

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ (Projektowane Postanowienia Umowy).
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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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/03/2021
Czas lokalny: 11:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 20/06/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/03/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Łomiankach, przy ul. Rolniczej 244 w pokoju na piętrze – 
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:
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1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu(https://
miniportal.uzp.gov.pl/),ePUAPu(https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej (przetargi@zwik  -
lomianki.pl).
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji wynosi 150 MB.
3. Wykonawca zobowiązany jest załączyć na skrzynce ePUAP Zamawiającego następujące dokumenty 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formie określonej w Rozdz. IX SWZ:
1) Oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu wypełnione zgodnie z Rozdziałem VIII SWZ
2) Formularz oferty, którego wzór określa Załącznik nr 1 do SWZ
3) Wypełnioną tabelę elementów scalonych dla sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej dla poszczególnych 
Zadań (Zadanie 1; Zadanie 2; Zadanie 3), którego wzór określają Załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SWZ.
4) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów wg wzoru stanowiącego, którego Wzór stanowi Załącznik nr 3 do 
SWZ.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Wykonawcy ci składają - oświadczenie, 
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 ppkt b) SWZ, a którego wzór 
stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
6) w przypadku wniesienia wadium w formie elektronicznej (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osobę upoważnioną do wystawienia gwarancji);
7) pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do ich podpisania oraz do podpisania innych 
dokumentów składanych wraz z ofertą;
8) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:przetargi@zwik
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Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy;
9) Wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje / 
dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy).
3. Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
1) Cena oferty (cena łączna brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia) (Pc) - 80%
2) Termin wykonania (Pt)- 20%
Termin realizacji przedmiotu zamówienia został podzielony na dwa warianty:
I WARIANT
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 240 dni od dnia 
podpisania umowy:
Etap I – wykonanie robót budowlanych do 180 dni od dnia podpisania umowy
Etap II – rozliczenie robót budowlanych do 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
robót budowlanych.
Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu 
odbioru końcowego nie zawierającego wad.
LUB
II WARIANT
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 270 dni od dnia 
podpisania umowy:
Etap I – wykonanie robót budowlanych do 210 dni od dnia podpisania umowy
Etap II – rozliczenie robót budowlanych do 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
robót budowlanych.
Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu 
odbioru końcowego nie zawierającego wad.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z zapisami SIWZ oraz ustawą Pzp.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/02/2021

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

