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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
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Wodociągi Płockie Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Harc. A. Gradowskiego 11

Miejscowość:  Płock Kod pocztowy:  09-402 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 243644217

Osoba do kontaktów:  Elżbieta Bogucka

E-mail:  ebogucka@wodociagi.pl Faks:  +48 243644202

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.wodociagi.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 dialogu konkurencyjnego oraz
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) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji 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 instytucję zamawiającą :
Budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

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 :

Płock, woj. mazowieckie, Polska
PL121

Kod NUTS:  PL

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

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

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 :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

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)



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 25

_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest budowa wylotu i odprowadzenie do rzeki Brzeźnicy wód opadowych i
roztopowych z kanalizacji deszczowej zlewni A, oraz ścieków z przelewów burzowych kanalizacji m. Płocka
obejmująca swym zakresem:
• Kanał DN1600 od końcówki w ul. Polnej na skrzyżowaniu z ul. Na Skarpie do wylotu do potoku Brzeźnica o
łącznej długości ok. 800 m z obiektami inżynierskimi (w tym kanał spiralny ok. 400 m), z odcinkiem ok. 40 m
rurociągów 2 × DN1200 oraz ok. 35 m rowu otwartego w dolinie potoku.
• Oczyszczalnię wód opadowych i roztopowych OWD1 z kolektora zlewni A o przepustowości nominalnej 0,51
m3/s.
• Kanał Dn1600mm z przelewu burzowego z terenu pompowni ścieków przy ul. Jasnej do komory kanału
spiralnego na terenie OWD1 o długości całkowitej ok. 115 m (kanał dn 1600 mm o długości 38 m od komory
K9a – łącznie z komorą został wykonany w trakcie realizacji pompowni ścieków przy ul. Jasnej – pozostało do
wykonania 77 mb kanału dn 1600 mm).
• Kanały Dn250 mm od ulicy Kazimierza Wielkiego do komory W. 1.1. o łącznej długości ~ 100 m.
• Oczyszczalnię części wód opadowych i roztopowych z ul. Kazimierza Wielkiego OWD2 o przepustowości
nominalnej 0,02 m3/s.
• Ubezpieczenia koryta rzeki i rowu odprowadzającego wody i ścieki.
• Układ komunikacyjny.
• Instalacje elektryczne, oświetlenie terenu oraz AKPiA.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45231300  
Dodatkowe przedmioty 45100000  
 45200000  
 45300000  
 45233120  

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
(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)
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Przetarg ograniczony powyżej 5 000 000 euro

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  24600000.00    Waluta :  PLN
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 :  23   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)
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 300.000 PLN.
Słownie : trzysta tysięcy złotych.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% zatwierdzonej kwoty kontraktowej wraz z podatkiem VAT.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie później niż przed
dniem podpisaniem umowy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Wynagrodzenie za wykonane zamówienie będzie miało charakter ryczałtowy. Wszelkie rozliczenia związane
z realizacją umowy dokonywane będą w PLN. Sposób zapłaty i rozliczenia niniejszego zamówienia określone
będą we wzorze umowy (załącznik do SIWZ). Płatności dokonywane będą na podstawie protokółów odbiorów
częściowych robót wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

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 spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi
w pkt.III 2. ogłoszenia. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia
pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo
podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do przedstawienia
umowy cywilno-prawnej, zawierającej w swej treści następujące postanowienia:
• wskazanie celu gospodarczego jakim jest realizacja zamówienia;
• zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia;
• wskazanie Pełnomocnika, prawa, obowiązki i uprawnienia (umocowanie Pełnomocnika dotyczące zaciągania
zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna, a także
upoważnienie do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na
rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna);
• role i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu umowy;
• oznaczenie czasu trwania umowy- minimum na okres trwania umowy o wykonanie niniejszego zamówienia;
• określenie sposobu współdziałania Wykonawców po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz zakresu
prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich;
• zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
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III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

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. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.
1ustawy;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ustawy;
3) 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, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
4) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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;
5) 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 potwierdzenia, 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;
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2. Ponadto Wykonawca składa:
1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku gdy
umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej.
2) jeżeli umocowanie wykonawcy wynika z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności CEIDG), to Wykonawca zobowiązany jest je dostarczyć, gdyż
Zamawiający nie żąda tego dokumentu (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem).
3) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferta oraz wszelkie oświadczenia powinny być
podpisane przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby
podpisujące wniosek działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści
jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania wniosku. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone
do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty wymagane w postępowaniu - podmiot zagraniczny:
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Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w ustępie 1:
1) pkt. 3, 4, 5 i 7 - 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 lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) pkt. 6 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 u
p.z.p.
3) dokumenty, o których mowa w ppkt. 1 lit. a i c oraz pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. Dokument, o którym mowa w ppkt 1 lit. b, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
4) jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24
ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów
wymienionych powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , w celu potwierdzenia
spełnienia powyższych warunków , dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 2-7 winny być przedłożone przez
każdego Wykonawcę. Pozostałe dokumenty składają łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
zamówienie.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 PZP, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b PZP, a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia , Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 2-7 powyżej.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawcy
winni przedłożyć następujące dokumenty (oryginały lub
kserokopie potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę):
a) sprawozdanie finansowe albo jego część ( rachunek
zysków i strat ), a jeżeli podlega ono badaniu biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości
również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego
części, a przypadku Wykonawców nie zobowiązanych
do sporządzenia sprawozdania finansowego inny
dokument , określający obroty oraz zobowiązania i
należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy za ten okres.
b) Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Wykonawca winien znajdować się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca
musi spełniać następujące warunki (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna
i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek
złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu
wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku):
a) Wykonawca osiągnął w każdym z ostatnich 3 lat
obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - za ten okres, roczne przychody netto ze
sprzedaży w wysokości, co najmniej 10 000 000 PLN.
b) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność
kredytową w wysokości, co najmniej
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kredytowej, w którym posiadają rachunek, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
potwierdzającą posiadanie środków finansowych
lub posiadanie zdolności kredytowej w wymaganej
wysokości.
c) Wykonawca powołując się przy wykazywaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na zdolność finansową innych podmiotów ,
przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo- kredytowej, dotyczącej podmiotu z
którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art.
26 ust. 2b PZP , potwierdzającą wysokość posiadanych
przez ten podmiot środków finansowych lub jego
zdolność kredytową , wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
d) 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 przypadku złożenia przez Wykonawców
dokumentów zawierających dane w innych walutach
niż określono w pkt 2.2, Zamawiający, jako kurs
przeliczeniowy waluty, w której oszacowano warunki
finansowo-ekonomiczne przyjmie średni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w
dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonywania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji 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.

3 000 000 PLN.
c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia o wartości
nie mniejszej niż 8 000 000 PLN. W przypadku
Wykonawców składających wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu wspólny wystarczające jest
złożenie polisy na wymaganą kwotę przez jednego
z Wykonawców. W celu potwierdzenia spełniania
niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć 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.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawcy
winni przedłożyć następujące dokumenty:
1) 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 do wykonania zamówienia, a także

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
1) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także
dysponować potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (w
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i
kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):
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zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2) Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu do składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w
wykazie robót budowlanych zostały
wykonane należycie (np. referencje, listy polecające)
muszą zawierać co najmniej:
a) wskazanie, że Wykonawca realizował roboty, których
dokumenty dotyczą,
b) wskazanie Zamawiającego,
c) przedmiot / rodzaj wykonanych robót
d) wartość wykonanych robót,
e) daty wykonywania robót,
f) opinię stwierdzającą, że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone,
g) identyfikację oraz podpis osoby upoważnionej.
Konieczne jest, aby przedkładane dokumenty
potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone, zawierały
jednoznaczne i nie budzące wątpliwości potwierdzenie
należytego wykonania i nie zawierały sprzecznych z
wykazem informacji.
3) Oświadczenie na temat wielkości średniorocznego
zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych oraz
liczebności personelu kierowniczego w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest
krótszy -w tym okresie.
4) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy w celu
realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami.
5) Pozwolenie na wytwarzanie odpadów obejmujące
odpady, które Wykonawca wytworzy w wyniku realizacji
zadania – zgodnie z art.180 i 180a ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008
r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).
6) Zezwolenie na transport odpadów wydane na
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U.2013, poz.21 ) zgodnie z art. 233 ww
ustawy

a) Przedstawiciel Wykonawcy (Ekspert1) – powinien
spełniać następujące wymagania:
• posiadać doświadczenie w zarządzaniu i
nadzorowaniu kontraktów na roboty, tzn. w
okresie ostatnich 5 lat licząc do dnia wszczęcia
przedmiotowego postępowania pełnił funkcję
Przedstawiciela Wykonawcy przy realizacji co najmniej
jednego zakończonego zamówienia na roboty w
sektorze ochrony środowiska w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej o wartości robót nie mniejszej niż
10 000 000 PLN netto przez okres co najmniej 12
miesięcy.
• biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
lub zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę
tłumacza języka polskiego, zapewniającego
stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między
Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. W
takiej sytuacji Wykonawca powinien we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązać
się, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka
polskiego.
b) Kierownik Budowy (Ekspert 2) – powinien spełniać
następujące wymagania:
• w okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika
budowy przez co najmniej 6 miesięcy przy realizacji co
najmniej:
- jednego zamówienia na roboty, gdzie w zakresie
zamówienia była budowa sieci kanalizacyjnej o średnicy
co najmniej Dn 1200 mm, z rur kanalizacyjnych
GRP lub polimerobetonu, zakończonego odbiorem
końcowym,
- jednego zamówienia na roboty, gdzie w zakresie
zamówienia była budowa sieci kanalizacyjnej o średnicy
co najmniej Dn 1200 mm i długości minimum 85 m
wykonanej metodą mikrotunelingu z rur kanalizacyjnych
GRP lub polimerobetonu,
zakończonego odbiorem końcowym,
- jednego zamówienia, gdzie w zakresie zamówienia
była budowa oczyszczani wód opadowych o
przepustowości nominalnej co najmniej 0,35 m3/s,
zakończonego odbiorem końcowym.
• posiadać uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie
obecnie obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub uprawnienia według
przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do
pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie budowy
sieci i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z prawem
polskim,
• biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
lub zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę
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7) oświadczenie ,że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
prawem uprawnienia.
Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia
przez Wykonawców warunków są składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym
przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione
powyżej winien przedłożyć w imieniu wszystkich
Wykonawców ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy
potwierdzają spełnienie warunków.

tłumacza języka polskiego, zapewniającego
stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między
Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. W
takiej sytuacji Wykonawca powinien we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązać
się, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka
polskiego.
c) Kierownik Robót Sanitarnych (Ekspert 3) – powinien
spełniać następujące wymagania:
• w okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika
robót sanitarnych lub kierownika budowy przez okres co
najmniej 6 m-cy przy realizacji co najmniej:
- jednego zamówienia na roboty, gdzie w zakresie
zamówienia była budowa sieci kanalizacyjnej o średnicy
co najmniej Dn 1200 mm, z rur kanalizacyjnych
GRP lub polimerobetonu, zakończonego odbiorem
końcowym,
- jednego zamówienia na roboty, gdzie w zakresie
zamówienia była budowa sieci kanalizacyjnej o średnicy
co najmniej Dn 1200 mm i długości minimum 85 m
wykonanej metodą mikrotunelingu z rur kanalizacyjnych
GRP lub polimerobetonu,
zakończonego odbiorem końcowym,
- jednego zamówienia, gdzie w zakresie zamówienia
była budowa oczyszczani wód opadowych o
przepustowości nominalnej co najmniej 0,35 m3/s,
zakończonego odbiorem końcowym.
• posiadać uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie
obecnie obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub uprawnienia według
przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do
pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy
sieci i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z prawem
polskim,
• biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
lub zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę
tłumacza języka polskiego, zapewniającego
stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między
Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. W
takiej sytuacji Wykonawca powinien we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązać
się, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka
polskiego.
d) Kierownik Robót Budowlanych (Ekspert 4)- powinien
spełniać następujące wymagania:
• W okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika
robót budowlanych lub kierownika budowy przez
okres co najmniej 12 miesięcy przy minimum jednym
zamówieniu na roboty budowlane obejmującym
wykonanie obiektu kubaturowego o głębokości co
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najmniej 20 m wykonanego w technologii ścianki
szczelinowej zakończonego odbiorem końcowym.
• posiadać uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie
obecnie obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub uprawnienia według
przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do
pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy
obiektów budowlanych zgodnie z prawem polskim,
• biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
lub zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę
tłumacza języka polskiego, zapewniającego
stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między
Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. W
takiej sytuacji Wykonawca powinien we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązać
się, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka
polskiego.
e) Kierownik Robót Elektrycznych (Ekspert 5) –
powinien spełniać następujące wymagania:
• w okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika
robót elektrycznych przez okres co najmniej 6 miesięcy
przy minimum jednym zamówieniu na roboty z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej obejmującym wykonanie
robót elektrycznych i/lub elektroenergetycznych
zakończonych odbiorem końcowym,
• posiadać uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane
na podstawie obecnie obowiązujących przepisów
prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia
według przepisów kraju ich uzyskania, które uprawniają
do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych
przy realizacji robót budowlanych w zakresie instalacji
elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych
zgodnie z prawem polskim,
• biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
lub zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę
tłumacza języka polskiego, zapewniającego
stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między
Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. W
takiej sytuacji Wykonawca powinien we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązać
się, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka
polskiego.
f) Kierownik Robót Drogowych (Ekspert 6)- powinien
spełniać następujące wymagania:
• w okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika
budowy robót drogowych lub kierownika budowy
przez okres co najmniej 6 m-cy przy minimum jednym
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zamówieniu na roboty drogowe, zakończonym
odbiorem końcowym,
• posiadać uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności drogowej
bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania,
uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót w
zakresie budowy dróg zgodnie z prawem polskim,
• biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
lub zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę
tłumacza języka polskiego, zapewniającego
stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między
Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. W
takiej sytuacji Wykonawca powinien we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązać
się, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka
polskiego.
Zamawiający dopuszcza łączenie następujących funkcji
kluczowych Ekspertów:
- Przedstawiciel Wykonawcy i Kierownik budowy –
jako jedna osoba, pod warunkiem, że spełni wszystkie
wymagane warunki dla obydwu specjalistów.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby
w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające
im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243,
poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z2008 r., Nr 63,
poz. 394).
Wszystkie wymienione powyżej osoby winny posiadać
biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający
dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w
przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni
tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe
tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a
personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie
na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z
realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych
zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez
Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza
winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres
przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły
w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień
technicznych, ekonomicznych i prawnych.
2) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
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do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie:
• co najmniej jedno zakończone zamówienie na
roboty budowlane, w zakresie których była budowa
oczyszczalni wód opadowych o przepustowości
nominalnej co najmniej 0,35 m3/s.
• co najmniej jedno zakończone zamówienie na roboty
budowlane, w zakresie których była budowa sieci
kanalizacyjnej o średnicy co najmniej dn 1200 mm, z
rur kanalizacyjnych GRP lub polimerobetonu i długości
minimum 115 m.
• co najmniej jedno zakończone zamówienie na
roboty budowlane, w których zakresie była budowa
sieci kanalizacyjnej o średnicy co najmniej Dn 1200
mm i długości minimum 85 m wykonanej metodą
mikrotunelingu, z rur kanalizacyjnych GRP lub
polimerobetonu którego trzonem napędowym była
głowica szczelna.
• co najmniej jedno zakończone zamówienie na
roboty budowlane, w których zakresie była budowa
obiektu kubaturowego o głębokości co najmniej 20 m
wykonanego w technologii ścianki szczelinowej.
3) posiadać w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
średnie roczne zatrudnienie w wysokości co najmniej
30 osób i co najmniej 2 osób personelu kierowniczego.
4) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować
następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu
i urządzeniami technicznymi w celu realizacji
zamówienia:
- sprzętem do wykonania mikrotunelingu – wiertnicą
mikrotunelową z płuczkowym transportem urobku
naprowadzaną laserowo dla średnicy rur Dn 1400 ÷
1600 mm – 2kpl,
- koparką o poj. łyżki min. 0,6 m3 w ilości min. 2 szt,
- koparko-ładowarką w ilości min. 1 szt,
- samochodem samowyładowczym o ładowności 5-10t -
1 szt,
- samochodem samowyładowczym o ładowności 10-15t
- 1 szt.

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 :
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_____

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
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

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)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  5
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
W przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5,
zamawiający zastosuje ponad minimum kwalifikacyjne polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: • co najmniej jednego zakończonego zamówienie na
roboty budowlane, w zakresie których była budowa oczyszczalni wód opadowych o przepustowości nominalnej
co najmniej 0,35 m3/s. • co najmniej jednego zakończonego zamówienie na roboty budowlane, w zakresie
których była budowa sieci kanalizacyjnej o średnicy co najmniej dn 1200 mm, z rur kanalizacyjnych GRP
lub polimerobetonu i długości minimum 115 m. • co najmniej jednego zakończonego zamówienia na roboty
budowlane, w których zakresie była budowa sieci kanalizacyjnej o średnicy co najmniej Dn 1200 mm i długości
minimum 85 m wykonanej metodą mikrotunelingu, z rur kanalizacyjnych GRP lub polimerobetonu którego
trzonem napędowym była głowica szczelna. • co najmniej jednego zakończonego zamówienia na roboty
budowlane, w których zakresie była budowa obiektu kubaturowego o głębokości co najmniej 20 m wykonanego
w technologii ścianki szczelinowej - następującą dodatkową kwalifikację: Za każde wykonane i zakończone
zamówienie powyżej jednego polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie: • robót budowlanych, w zakresie których była budowa oczyszczalni wód opadowych
o przepustowości nominalnej co najmniej 0,35 m3/s – Wykonawca otrzyma 1 pkt. • robót budowlanych,
w zakresie których była budowa obiektu kubaturowego o głębokości co najmniej 20 m wykonanego w
technologii ścianki szczelinowej – Wykonawca otrzyma 1 pkt. W przypadku uzyskania tej samej łącznej ilości
punktów przez kilku wykonawców, o kolejności decydować będzie sumaryczna długość wybudowanych sieci
kanalizacyjnych wykonanych metodą mikrotunelingu, w ramach zamówień spełniających warunki określone w
pkt. III.2.3) „Kwalifikacje techniczne” i ocenianych w ramach kryterium jak wyżej. Pozostałe warunki oceniane
będą na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
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IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

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 instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
TT/ZP/1/2013

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

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

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

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  ______  Godzina:  _____
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Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  18/03/2013  Godzina:  12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  _____ (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : ______        (dd/mm/rrrr)    Godzina
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  _____
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) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek.
2) Wniosek musi być sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3) Każdy dokument składający się na wniosek musi być czytelny.
4) Wzory dokumentów powinny zostać złożone w formie pisemnej, wypełnione przez Wykonawcę i dołączone
do wniosku bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą Instrukcją.
5) Pozostałe dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę tj. z dopiskiem: „za zgodność z oryginałem” lub innym równoznacznym i podpisem
Wykonawcy za wyjątkiem pełnomocnictwa, które należy złożyć w formie oryginału, tj. z własnoręcznym
podpisem mocodawcy. Możliwe jest jedynie przedłożenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez
notariusza.
6) Podpis Wykonawcy winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.
7) Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) we wniosku powinny być naniesione czytelnie
oraz parafowane przez Wykonawcę.
8) Zaleca się ponumerowanie stron wniosku wraz z załącznikami, połączyć w sposób trwały oraz załączyć spis
treści.
9) W przypadku załączenia do wniosku innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego pożądane jest
aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z wnioskiem w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały
ocenie przez Zamawiającego.
10) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego
zapisu o treści pieczęci, lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej. Ponadto w przypadku pieczęci
imiennej Zamawiający dopuszcza użycie pieczęci firmowej pod warunkiem, że jej treść obejmuje nazwisko(-
a)osoby (-ób) podpisującej (-ych) wniosek.
11) Dokumenty lub informacje załączone do wniosku, a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca
musi opatrzyć nazwą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zamawiający przyjmie, że ta część wniosku
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przy braku
stosownych zastrzeżeń Zamawiający przyjmie, iż informacje podane w treści wniosku są jawne. W przypadku
zastrzeżenia przez Wykonawcę informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych zastrzeżenie nie
będzie obowiązywało.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku.
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.wodociagi.pl/przetargi wzory załączników, które są
materiałem uzupełniającym, a ich forma nie jest obowiązkowa. Za treść wniosku oraz jego kompletność
odpowiada Wykonawca.
12) Zamawiający dopuszcza zamówienie uzupełniające, które stanowić będzie nie więcej niż
20% wartości zamówienia podstawowego.
13) Miejsce składania wniosków: Płock 09- 402 ul. Harc.A. Gradowskiego 11
„ Wodociągi Płockie” Sp. z o. o. – pokój 101 Sekretariat.
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14) Wniosek należy złożyć w 2 zamkniętych, nieprzezroczystych, zabezpieczonych kopertach
w następujący sposób:
- koperta zewnętrzna winna zawierać Nazwę i adres Zamawiającego, nazwę zamówienia oraz dopisek: „Nie
otwierać przed dniem 18.03.2013r. godz. 12:15”
- koperta wewnętrzna winna zawierać dokładną Nazwę i adres Wykonawcy oraz numer postępowania.
Wniosek złożony po wyznaczonym terminie zostanie zwrócony po upływie terminu do złożenia odwołania.
15) Termin wykonania robót:
23 miesiące wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Załącznikami są:
1) załącznik nr 1 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w
art.22 ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na
podstawie art. 24 ustawy Pzp
2) załącznik nr 2 – oświadczenie na temat wielkości średniorocznego zatrudnienia dostępnych Wykonawcy
robót budowlanych w celu realizacji zamówienia
3) załącznik nr 3 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
4) załącznik nr 4 - wykaz wykonanych robót budowlanych
5) załącznik nr 5 – zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia
6) załącznik nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót
budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
7) załącznik nr 7 – Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Prezes Urzędu Zamówien
Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587700

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

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)
1) Zgodnie z treścią art. 179 ust. 1 u.p.z.p. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 180 i n. u.p.z.p.
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1) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacją wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 35.1 oraz w pkt. 35.2 są:
a) odwołanie (DZIAŁ VI, Rozdział 2, art.180 ÷ 198 u.p.z.p.),
b) skarga do sądu (DZIAŁ VI, Rozdział 3, art.198a ÷ 198g u.p.z.p.).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587700

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
12/02/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-021782
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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 innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
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 instytucję zamawiającą   _____

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 C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/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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