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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu –
zamówienia sektorowe

(Dyrektywa 2004/17/WE)

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Komunalna 2

Miejscowość:  Radzymin Kod pocztowy:  05-250 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Komunalna 2, 05-250
Radzymin

Tel.: +48 227865396

Osoba do kontaktów:  Beata Wojtowicz

E-mail:  wodociagi@radzymin.pl Faks:  +48 227865049

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego:  (URL) www.pwik.radzymin.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 Inny  ( proszę wypełnić załącznik A.I )

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 Inny  ( proszę wypełnić załącznik A.II )

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 Inny  ( proszę wypełnić załącznik A.III )

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej

Sektor elektroenergetyczny

Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej

Usługi pocztowe

Usługi kolejowe

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy

Działalność dotycząca portów wodnych

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych

Sektor wodny

Działalność dotycząca portów lotniczych

Inny: _____

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni ul. Wołomińskiej w Radzyminie – Czerwony FIDIC

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych:
Roboty budowlane Dostawy Usługi

Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 
Radzymin

Kod NUTS:  PL129

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ): 

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Budowę sieci kanalizacyjnej w Radzyminie w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym w ilości ok. 2 942 m , w
tym:
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ok. 2 355 m głównych kanałów grawitacyjnych DN 200 oraz ok. 45 m głównych kanałów grawitacyjnych DN
160;
77 szt. odcinków przyłączeniowych DN 160/200, będących odgałęzieniami grawitacyjnymi kanalizacji
dochodzącymi do granic posesji i zakończonymi korkami *
przełączenie 2 szt. istniejących przewodów kanalizacji sanitarnej tj. przewodu odprowadzającego ścieki z dz.
ew. nr 126/5 oraz z dz. ew. nr 125/2 z obr. 05-06, do studni nr 82 w drodze ul. Zielonej (przełączenie możliwe
po wcześniejszym zapewnieniu możliwości odprowadzania ścieków tj. wybudowaniu systemu kanalizacji oraz
uruchomieniu pompowni ścieków);
ok. 542 m rurociągów tłocznych;
2 pompownie ścieków zlokalizowane w dz. ew. nr 34 obr. 05-05 (pompownia P1) oraz w dz. ew. nr 189/7
obr. 05-06 (pompownia P2) – lokalizacja pompowni zgodnie z rozwiązaniem przedstawionym w Projekcie
Zamiennym
przyłącza elektroenergetyczne służące do zasilenia urządzeń elektrycznych obydwu przepompowni oraz
wykonanie oświetlenia terenu przepompowni i systemu monitoringu pracy przepompowni;
ok. 11 m przewodu wodociągowego
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 635 /ulica Wołomińska/ oraz w ulicach: Pogonowskiego do wiaduktu w
Radzyminie ( w pasie drogi krajowej) oraz w ul. Korczaka, Wczasowej, Zielonej, Mickiewicza i w drogach Bez
Nazwy od ul. Wołomińskiej.
* Uwaga:
W ilości ok. 77 szt. odcinków przyłączeniowych DN 160/200 będących odgałęzieniami grawitacyjnymi
kanalizacji dochodzącymi do granic posesji i zakończonymi korkami uwzględniono odgałęzienia kanalizacyjne
do działek ewidencyjnych:
- dz. ew. nr 58/1 obr. 05-05 (zlokalizowana przy ul. Wołomińskiej);
- dz. ew. nr 139 obr. 05-06 (zlokalizowana przy ul. Wołomińskiej)
- dz. ew. nr 65/11 obr. 05-05 (zlokalizowana w drodze bocznej od ul. Wołomińskiej);
- dz. ew. nr 95/1 obr. 05-06 (zlokalizowana przy ul. Zielonej);
- dz. ew. nr 91 obr. 05-06 (zlokalizowana przy ul. Zielonej);
- dz. ew. nr 90 obr. 05-06 (zlokalizowana przy ul. Zielonej),
dla których Zamawiający w terminie do dn. 30.06.2014r. przekaże dla Wykonawcy kompletną uzgodnioną
dokumentację projektową.
Poza tym Zamawiający w terminie do dn. 30.06.2014r. przekaże dla Wykonawcy skorygowaną zaktualizowaną
trasę dla odgałęzienia grawitacyjnego kanalizacji dochodzącego do granicy posesji - dz. ew. nr 95/2 z obr. 05-06
przy ul. Zielonej.
2) Przebudowę rowów przydrożnych poprzez budowę sieci drenażowej Ø300 PEHD i Ø400 PVC z wylotami do
rz. Beniaminówka i rowu C1/6 w drodze woj. nr 635 /ul. Wołomińska/ na odcinku od wiaduktu do wysokości dz.
ew. nr 52/1 obr. 05-05 w Radzyminie, w tym:
ok. 665 m kanałów sieci drenażowej DN 300 oraz ok. 4 m kanału sieci drenażowej DN400
3 szt. wylotów dokowych DN 300 oraz 1 szt. wylotu dokowego DN 400.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45230000  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
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(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części

 
jednej lub więcej części

 
wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych :
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
_____

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu :   tak   nie
Liczba możliwych wznowień : (jeżeli jest znana)  _____albo Zakres: między  :  _____  i :  _____
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień :
w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji :
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 120.000,00 PLN (słownie: sto
dwadzieścia tysięcy PLN). Forma, miejsce, sposób i termin wniesienia wadium określono w części I SIWZ.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Forma
wniesienia zabezpieczenia określono w części I SIWZ.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą prowadzone w PLN zgodnie z SIWZ

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w
postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi
w pkt 8 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Zaleca się aby Pełnomocnikiem
był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze
zamówienie, Zamawiający może przed podpisaniem umowy zażądać porozumienia cywilno-prawnego (Umowy
Konsorcjum), zawierającego w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
a) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia;
b) informację, że współpraca zawiązana zostaje na czas nie krótszy niż czas trwania umowy powiększony o
okres gwarancji;
c) wskazanie Pełnomocnika i jego umocowanie dotyczące zaciągania zobowiązań, przyjmowania płatności
od Zamawiającego i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z
osobna;
d) role i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu Umowy;
e) zapis, że w trakcie realizacji Umowy skład i zasady organizacyjne nie mogą być zmienione bez uprzedniej
zgody Zamawiającego.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia
kopii pełnomocnictwa dokument musi być potwierdzony notarialnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____
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III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu
będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w Dziale IV Rozdział IX ust. 2 Regulaminu udzielania
zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia należy
przedłożyć
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszej SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o ust. 2, lit. c, Dział IV, Rozdział IX Regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
c) 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 ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
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 ofert.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 2 lit. b, c, d składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) 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.
4. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 3. lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokumenty, o którym mowa powyżej w pkt. 3 lit. b, powinny
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Postanowienia pkt. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale,
jednoznacznie określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W
przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być potwierdzony notarialnie.
7.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
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III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą
Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i
finansowej
1) W celu potwierdzenia spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest:
a) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 4.000.000,00 PLN.
W celu oceny spełniania niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy w wymaganej wysokości, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
b) być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w
wysokości minimum 2.000.000,00 PLN.
W celu oceny spełniania niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 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 w
wymaganej wysokości.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, warunek znajdowania się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia oceniany będzie łącznie – w
tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać
będą spełnianie tego warunku.
3) W przypadku, gdy Wykonawca, w celu spełnienia
warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia będzie polegać na zasobach
innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu:
- pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia -
oryginał;
- oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za
wykonanie zamówienia - oryginał;.
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Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących
tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez te podmioty.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków
zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą
Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
dotyczące:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
1) W celu potwierdzenia spełniania powyższego
warunku Wykonawca musi wykazać, że wykonał w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie trzy roboty polegające na
budowie sieci kanalizacyjnej na łączną kwotę minimum
5 000 000,00 zł netto, w tym minimum jedną robotę
związaną z budową minimum 4 km sieci kanalizacyjnej
(grawitacja + tłoczny) wraz z pompownią ścieków o
wartości minimum 3 000 000,00 zł netto.
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę
powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania, sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej
SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenia
lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia. Wykaz robót budowlanych
może zawierać jedynie te roboty budowlane, które
są potwierdzeniem spełniania warunku posiadania
wiedzy i doświadczenia, opisanego powyżej przez
Zamawiającego.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, Zamawiający oczekuje, że przynajmniej
jeden z wykonawców będzie spełniał warunek wiedzy
i doświadczenia określony przez Zamawiającego -
w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten z
Wykonawców, który w imieniu wszystkich wykazywać
będzie spełnianie tego warunku.
3) W przypadku, gdy Wykonawca, w celu spełnienia
warunku wiedzy i doświadczenia będzie polegać na
zasobach innych podmiotów Zamawiający oczekuje,
że podmiot udzielający zasobu wiedzy i doświadczenia
będzie spełniać warunek udziału w postępowaniu i
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będzie zaangażowany w realizację zamówienia np.
jako podwykonawca. Wykonawca musi wykazać
sposób uczestniczenia podmiotu udzielającego swoich
zasobów w realizacji zamówienia.
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
1) W celu potwierdzenia spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest:
a) wykazać, że dysponuje odpowiednim sprzętem
technicznym, w tym minimum: 5 koparek, 5
samochodów ciężarowych samowyładowawczych,
5 kpl. agregatów pompowo-próżniowych wraz
z zestawem igłofiltrów, zestaw do wykonywania
przecisków, 3 zagęszczarki wibracyjne płytowe, 2 stopy
wibracyjne, rozściełacz do masy asfaltowej i walec
stalowy dwubębnowy do nawierzchni asfaltowej.
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę
powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani
są przedłożyć wykaz niezbędnych do wykonania
zamówienia narzędzi i urządzeń, dostępnych
Wykonawcy wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami, sporządzony według
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW.
b) wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego
zamówienia następujące osoby:
- 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń wymagane przepisami
ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane;
- 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez
ograniczeń wymagane przepisami ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane;
W celu oceny spełniania powyższego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacjami o podstawie do dysponowania tymi
osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
niniejszej IDW wraz z oświadczeniem, że osoby,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) W przypadku dysponowania osobami będącymi
obywatelami państw członkowskich, tj. Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy
rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12 a ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010r, Nr 243, poz.1643 z późn.
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zmianami) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2002r, Nr
23, poz. 221 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia
18 marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE
(Dz. U. z 2008r., Nr 63, poz.394).
3) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, warunek dysponowania odpowiednim
potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia oceniany będzie łącznie – w tym
celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać
będą spełnianie tego warunku.
4) W przypadku, gdy Wykonawca, w celu spełnienia
warunku dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia będzie polegać na zasobach
innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia. Kopie dokumentów załączonych do oferty
dotyczących tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez te podmioty.
w postępowaniu dotyczące:
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków
zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu :   tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi :   tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w

ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:  (jeżeli dotyczy)
FS/P/2/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
 tak   nie

(jeżeli tak)

Okresowe ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
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IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Podać cenę:  _____   Podać cenę:  _____ 
Warunki i sposób płatności:
_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  (jeżeli jest
znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  17/04/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

Inny:
_____

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  _____ (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:
Data : 17/04/2014        (dd/mm/rrrr)    Godzina:  _____
(jeżeli dotyczy)Miejscowość :  siedziba Zamawiającego w Radzyminie
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak)Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia :
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez PWiK Sp. z
o.o. stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Radzyminie nr 65 z dnia 14.11.2012r., zwanego dalej Regulaminem.
3. Termin wykonania zamówienia do 30.06.2015r.
4. Termin związania ofertą do dnia 16.06.2014r.
5. Termin składania ofert: do dnia 17.04.2014r. do godz. 8.00
6. Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
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_____

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
01/04/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-043508
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innego podmiotu zamawiającego, w imieniu którego dokonuje zakupu podmiot zamawiający
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   _____

Część nr : _____      Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C2 – Zamówienia sektorowe
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/17/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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