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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:637594-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
2020/S 252-637594

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rybaki 31/35
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl 
Tel.:  +48 566586500
Faks:  +48 5665540151
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wodociagi.torun.com.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/torunskie_wodociagi/proceedings

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/torunskie_wodociagi/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/torunskie_wodociagi/proceedings
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Kontrakt Z-13/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia – II etap”
Numer referencyjny: TFSIII.38.Z-13/W.2016

II.1.2) Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres Kontraktu 
Z-13/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia - II etap” zgodnie 
z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i 
mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, czwarte wydanie 
angielsko - polskie niezmienione 2008 (z erratą), tłumaczenie pierwszego angielskiego oryginału wydanego 
w 1999 roku przez Międzynarodową Federację Inżynierów - Konsultantów (Fédération Internationale des 
Ingénieurs - Conseils - FIDIC).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych z projektowaniem wchodzących w zakres 
Kontraktu Z-13/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia - II etap”.
Kontrakt obejmuje modernizację ok. 8,7 km sieci DN 150-1000 oraz DN 200/300 do 1000/1500 w ulicach:
— Prądzyńskiego
— Elektrycznej
— Suchej
— Św. Józefa, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Placu Frelichowskiego
— Św. Klemensa
— Gazowej
— Równinnej
— Grabowskiego
— Fałata - Łukasiewicza
— Boboli
— Narcyzowej
— Droga Trzeposka
— Kameliowej
— Wojska Polskiego/Przy Kaszowniku
— Jaroczyńskiego
— Przy Kaszowniku
— Odrodzenia i Legionów
— Sobieskiego
— Chabrowej
— Żeglarskiej
— Ligi Polskiej
— Poznańskiej
— Konstytucji 3 Maja
— Słowackiego
— Grudziądzkiej
— Dziewulskiego
— Kraszewskiego, na odcinku od Pl. Hoffmana do ul. Matejki
W związku z ograniczoną liczbą znaków w niniejszej sekcji ogłoszenia informacje dotyczące opisu przedmiotu 
zamówienia zostały zawarte w SIWZ (Załącznik nr 1) dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/
torunskie_wodociagi/proceedings.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIŚ.02.03.00-00-0049/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamówienie stanowi część większego zamówienia o wartość szacunkowej wyższej niż kwota określona w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.SIWZ będzie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://
platformazakupowa.pl/pn/torunskie_wodociagi/proceedings

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 
w wysokości nie niższej niż 1 400 000,00 PLN (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 0/100)

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) roboty budowlane polegające na modernizacji sieci kanalizacyjnej metodą rękawa utwardzanego na miejscu 
o łącznej długości co najmniej 6 000 m, przy czym minimum 4 000 m modernizacji w ramach jednej roboty/
umowy/zamówienia,
b) co najmniej jedną inwestycję z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC 
lub inne standardowe warunki kontraktowe.
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia wszystkich powyższych warunków, przy czym warunki 
te mogą być spełnione łącznie w ramach jednej umowy/zamówienia. Przez „wykonanie” należy rozumieć roboty 
zakończone potwierdzone protokołem odbioru.
c) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby zdolne wykonać zamówienie, posiadające 
wykształcenie, uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia 
publicznego, zgodnie z poniższym zestawieniem.
1. Przedstawiciel Wykonawcy - Wykształcenie - wyższe techniczne, - Doświadczenie - minimum 5 lat 
doświadczenia na stanowiskach kierowniczych takich jak np. Przedstawiciel Wykonawcy, Dyrektor Kontraktu, 
Kierownik Projektu, związanych z zarządzaniem kontraktami na roboty realizowanymi w oparciu o warunki 
kontraktowe FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, w tym doświadczenie w zarządzaniu minimum 
jednym projektem z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, przy czym wartość robót zakończonych lub 
odebranych wynosi, co najmniej 3 500 000,00 PLN (netto)
2. Kierownik budowy - Wykształcenie - wyższe techniczne, - Doświadczenie - minimum 3 lata doświadczenia na 
stanowisku Kierownika Budowy dla inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym doświadczenie w 
modernizacji co najmniej 4 000 m sieci kanalizacyjnej metodą rękawa utwardzanego na miejscu, Uprawnienia 
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych i cieplnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, 
wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub inne ważne uprawnienia, wydane na 
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podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które w zakresie objętym umową pozwalać będą na pełnienie 
funkcji Kierownika Budowy i bycie członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego (za wyjątkiem obywateli 
krajów Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy zgodnie z prawem wspólnotowym (Dyrektywa 
2005/36/WE) i zasadą swobody usług muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).
Nie dopuszcza się wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko w 
ramach Personelu Wykonawcy.
W związku z ograniczoną liczbą znaków w niniejszej sekcji ogłoszenia informacje dotyczące warunków udziału 
zostały zawarte w SIWZ (pkt V) dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/torunskie_wodociagi/
proceedings.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy wobec, których nie zachodzą przesłanki wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 1), 4) i 8) ustawy 
Pzp.
Wykonawca – celem wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu, oraz że spełnia warunki udziału 
w postępowaniu – składa w formie elektronicznej Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej 
„JEDZ” lub Załącznik Nr 4 do SIWZ), o treści zgodnej ze wzorem standardowego formularza określonego w 
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/
UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (wg Załącznika nr 4 do SIWZ). Formę i sposób składania JEDZ 
określono w pkt. VI SIWZ.
W związku z ograniczoną liczba znaków w niniejszej sekcji ogłoszenia informacje dotyczące zasad i kryteriów 
udziału zostały zawarte w SIWZ dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/torunskie_wodociagi/
proceedings.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 350 000,00 
PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100).

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający żąda przed zawarciem Umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
Umowa taka winna określać:
1) strony umowy, 2) cel działania, 3) sposób współdziałania, 4) zakres prac przewidzianych do wykonania przez 
każdego z tych Wykonawców, 5) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 6) oznaczenie czasu 
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 7) wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 
zamówienia, 8) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera/pełnomocnika (upoważnienie lidera do 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).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/04/2021
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/07/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/04/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, Budynek Nr 1, lokal nr 22, 
POLSKA za pośrednictwem platformazakupowa.pl i przy użyciu narzędzia Microsoft Teams.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający rekomenduje skorzystanie z udziału w otwarciu ofert w formie sesji online, którego transmisja 
odbędzie się na żywo. Dostęp do wydarzenia jest nielimitowany.
Do dnia 12.04.2021 roku do godziny 14.00 na adres poczty elektronicznej mgraczyk@wodociagi.torun.com.pl 
należy przesłać wiadomość z prośbą o dołączenie do spotkania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W związku z ograniczoną liczbą znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia informacje 
dotyczące postępowania zostały zawarte w SIWZ dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/
torunskie_wodociagi/proceedings.
2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia środki objęte wnioskiem o 
rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz zwiększenie kwoty dofinansowania projektu „Gospodarka wodno-
ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
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klimatu.Wobec powyższego Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 
93 ust. 1a ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmian określono w Załączniku nr 2 do SIWZ - klauzula 
23 [Dopuszczalna zmiana Kontraktu].
4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3 
ustawy Pzp.
5. Zamawiający informuje, że Wykonawca w Części IV formularza JEDZ składa oświadczenie tylko w sekcji α 
(alpha) i nie składa oświadczeń w pozostałych Sekcjach Części IV.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy - 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie:
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020
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