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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1537-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Żnin: Roboty budowlane
2019/S 002-001537

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie
ul. Mickiewicza 22 a
Żnin
88-400
Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Dermont-Należyta
Tel.:  +48 885231684
E-mail: e.dermont-nalezyta@wikznin.pl 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://wikznin.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/zwik_znin
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/zwik_znin

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Pobór i uzdatnianie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Żnin
Numer referencyjny: 009/JRP/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

mailto:e.dermont-nalezyta@wikznin.pl
http://wikznin.pl/
https://platformazakupowa.pl/zwik_znin
https://platformazakupowa.pl/zwik_znin
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych decyzji (w tym
decyzji o pozwoleniu na budowę), budowa (wg. Warunków Kontraktowych FIDIC dla robót inżynieryjnych
i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę IV wydanie angielsko-polskie 2008 r. SIDIR) wraz ze
złożeniem zawiadomienia o ukończeniu robót budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie
do właściwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do użytkowania wybudowanych
obiektów i sieci lub prawomocnej decyzji o użytkowaniu obiektów i sieci objętej przedmiotem zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I przedmiotu zamówienia
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
45111200
45232410
45231300
45232423
45112710
45311200
45110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Część I przedmiotu zamówienia obejmuje:
• Przewód kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bożejewiczki o długości ok. 0,3 km;
• Przewód kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Jadowniki Rycerskie o długości ok. 1,15 km;
• Przewód kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Podgórzyn (w ul. Kasztanowej), o długości ok. 0,5 km,
• Zaprojektowanie i budowę odcinków zakończonych studzienkami zlokalizowanymi przed granicą
nieruchomości umożliwiających włączenie do kanalizacji przyłączy z istniejącej i projektowanej zabudowy:
— w m. Bożejewiczki: 4 odcinki do działek zabudowanych, 14 odcinków do działek niezagospodarowanych,
— w m. Jadowniki Rycerskie: 37 odcinków do działek zabudowanych, 30 odcinków do działek
niezagospodarowanych,
— w m. Podgórzyn: 10 odcinków do działek zabudowanych, 19 odcinków do działek niezagospodarowanych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania Zamawiającemu projektu na wykonanie sieci kanalizacyjnej
wraz z pozwoleniem na budowę / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.03.00-00-0231/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II przedmiotu zamówienia
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
45232410
45111200
45231300
45232423
45112710
45233140
45311200
45110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Część II przedmiotu zamówienia obejmuje:
• Przewód kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Wenecja o ok. 4 km, przepompowni ścieków oraz przewodu
tłocznego o długości ok. 2,0 km;
• Zaprojektowanie i budowę odcinków zakończonych studzienkami zlokalizowanymi przed granicą
nieruchomości umożliwiających włączenie do kanalizacji przyłączy z istniejącej i projektowanej zabudowy:
— w m. Wenecja: 88 odcinków do działek zabudowanych, 40 odcinków do działek niezagospodarowanych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania Zamawiającemu projektu na wykonanie sieci kanalizacyjnej
wraz z pozwoleniem na budowę / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.03.00-00-0231/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część III przedmiotu zamówienia
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410
45111200
71320000
45231300
45232423
45112710
45233140
45311200
45110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Część III przedmiotu zamówienia obejmuje:
• Przewód kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Słębowo o długości ok. 1,4 km, przepompowni ścieków i
przewodu tłocznego o długości ok. 0,2 km;
• Zaprojektowanie i budowę odcinków zakończonych studzienkami zlokalizowanymi przed granicą
nieruchomości umożliwiających włączenie do kanalizacji przyłączy z istniejącej i projektowanej zabudowy:
— w m. Słębowo: 23 odcinki do działek zabudowanych, 14 odcinków do działek niezagospodarowanych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania Zamawiającemu projektu na wykonanie sieci kanalizacyjnej
wraz z pozwoleniem na budowę / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.03.00-00-0231/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część IV przedmiotu zamówienia
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410
45111200
71320000
45231300
45232423
45112710
45233140
45311200
45110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Część IV przedmiotu zamówienia obejmuje:
• Przewód kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Żnin (w ul. Traugutta) o długości ok. 0,80 km;
• Przewód kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Żninie (w ul. Dąbrowskiego, Gościnnej, Łąkowej) o długości
ok.1,7 km, przepompowni ścieków i przewodu tłocznego o długości ok. 0,2 km;
• Zaprojektowanie i budowę odcinków zakończonych studzienkami zlokalizowanymi przed granicą
nieruchomości umożliwiających włączenie do kanalizacji przyłączy z istniejącej i projektowanej zabudowy w
Żninie:
— ul. Gościnna: 4 odcinki do działek zabudowanych, 20 odcinków do działek niezagospodarowanych,
— ul. Traugutta: 12 odcinków do działek zabudowanych, 4 odcinki do działek niezagospodarowanych,
— ul. Łąkowa: 6 odcinków do działek zabudowanych, 4 odcinki do działek niezagospodarowanych,
— ul. Dąbrowskiego: 43 odcinki do działek niezagospodarowanych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania Zamawiającemu projektu na wykonanie sieci kanalizacyjnej
wraz z pozwoleniem na budowę / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.03.00-00-0231/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

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, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny, poza złożeniem oświadczenia o spełnianiu warunku w formie Jednolitego
Dokumentu Zamówień (JEDZ)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
— dla części I- 600 000,00 PLN,
— dla części II- 1 500 000,00 PLN,
— dla części III- 400 000,00 PLN,
— dla części IV- 800 000,00 PLN.
W przypadku składania ofert na 2, 3 lub 4 części Wykonawca musi posiadać wyżej wymienione ubezpieczenie
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż suma sum gwarancyjnych dla odpowiednich części.
b. środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
— dla części I- 300 000,00 PLN,
— dla części II- 750 000,00 PLN,
— dla części III- 200 000,00 PLN,
— dla części IV- 400 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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a. Doświadczenie Wykonawcy:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
— dla części I:
• co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub
sieci kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 1 km każda, w terenie uzbrojonym w obcą infrastrukturę
techniczną;
— dla części II:
• co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub
sieci kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 4 km każda, w terenie uzbrojonym w obcą infrastrukturę
techniczną;
Oraz
• co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie przepompowni ścieków o wydajności nominalnej co

najmniej 4,0 dm3/s.
— dla części III:
• co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub
sieci kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 1 km każda, w terenie uzbrojonym w obcą infrastrukturę
techniczną;
Oraz
• co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie przepompowni ścieków o wydajności nominalnej co

najmniej 2,0 dm3/s.
— dla części IV:
• co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci
kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 1,5 km każda, w terenie uzbrojonym w obcą infrastrukturę
techniczną;
Oraz
• co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie przepompowni ścieków o wydajności nominalnej co

najmniej 2,0 dm3/s.
b. Osoby skierowane do realizacji zamówienia:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą skierowane do
realizacji zamówienia. Wymagane osoby przedstawione zostały w IDW Rozdział 5 pkt 5.2 ppkt 3 lit. b

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy zawiera część II do SIWZ- Warunki Szczególne Kontraktu

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
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IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/02/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/02/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Świetlica zakładowa

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Wysokość wymaganego przez Zamawiającego wadium dla
poszczególnych części wynosi:
1) dla części I: 50 000,00 PLN
2) dla części II: 130 000,00 PLN
3) dla części III: 40 000,00 PLN
4) dla części IV: 60 000,00 PLN
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %.
3. Oferta musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy.
4. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących
wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy musi zostać dołączone do oferty.
5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na stronie
internetowej nabywcy https://platformazakupowa.pl/zwik_znin w zakładce „POSTĘPOWANIA” postępowanie pn.
Przetarg nieograniczony „Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Żnin”.
6. Wykonawca winien do upływu terminu składania ofert przesłać opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW,
2) wypełniony załącznik do oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do IDW,
3) wypełnione tabele wykazu cen wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1b do IDW,
4) wypełniony przez Wykonawcę wykaz robót budowlanych wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do IDW,
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5) wypełniony przez Wykonawcę wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW,
6) wypełnione przez Wykonawcę oświadczenie o udzieleniu gwarancji wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5
do IDW,
7) w przypadku reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców występujących wspólnie pełnomocnictwo
w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
8) zobowiązanie (oryginał) podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia – jeżeli wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów,
9) dokument wadium we właściwej wysokości- nie dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w formie
pieniężnej,

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2018

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

