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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20356-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2021/S 010-020356

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku
Adres pocztowy: ul. Toruńska 146
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mieczysław Małkiewicz
E-mail: przetargi@mpwik.wloclawek.pl 
Tel.:  +48 542301700
Faks:  +48 542301701
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpwik.wloclawek.pl

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja magistrali wodociągowej w aglomeracji m. Włocławek w ul. Wyszyńskiego
Numer referencyjny: 281.69.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych dotyczących 
modernizacji i przebudowy istniejącej magistrali wodociągowej w ul. Wyszyńskiego we Włocławku (na 
odcinku od ul. Okrzei / Toruńska (węzeł zasuw przy ul. Toruńskiej 28) do pl. Kopernika / ul. Brzeska) 
wraz z połączeniami, przełączeniem przyłączy i połączeń oraz przebudową i wymianą armatury i węzłów 
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wodociągowych (w tym kształtek, zasuw, hydrantów, skrzynek do zasuw i hydrantów, zaworów, itp.), wraz 
z odbudową nawierzchni po wykonanych robotach i wszelkimi robotami towarzyszącymi przebudowie 
przedmiotowej infrastruktury. Kompleksowa realizacja zamówienia obejmuje również wszelkie prace 
pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót, tj. organizacja i 
zabezpieczenie placu budowy oraz wszelkie prace przygotowawcze i porządkowe wraz z uporządkowaniem 
terenu po zakończeniu budowy i opracowaniem dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robót 
budowlanych.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Najtańsza oferta: 1 082 950.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 737 227.89 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych dotyczących 
modernizacji i przebudowy istniejącej magistrali wodociągowej w ul. Wyszyńskiego we Włocławku (na 
odcinku od ul. Okrzei / Toruńska (węzeł zasuw przy ul. Toruńskiej 28) do pl. Kopernika / ul. Brzeska) 
wraz z połączeniami, przełączeniem przyłączy i połączeń oraz przebudową i wymianą armatury i węzłów 
wodociągowych (w tym kształtek, zasuw, hydrantów, skrzynek do zasuw i hydrantów, zaworów, itp.), wraz 
z odbudową nawierzchni po wykonanych robotach i wszelkimi robotami towarzyszącymi przebudowie 
przedmiotowej infrastruktury. Kompleksowa realizacja zamówienia obejmuje również wszelkie prace 
pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót, tj. organizacja i 
zabezpieczenie placu budowy oraz wszelkie prace przygotowawcze i porządkowe wraz z uporządkowaniem 
terenu po zakończeniu budowy i opracowaniem dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robót 
budowlanych.
Łączna długość magistrali wodociągowej z przyłączami i połączeniami przewidziana do modernizacji wynosi 
około 0,85 km. Przewody i zasuwy wytypowane do modernizacji i wymiany zlokalizowane są głównie w pasach 
drogowych. Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu w obrębie centrum miasta większość prac 
modernizacyjnych planowana jest do wykonania metodami bezwykopowymi (w szczególności w technologii 
rękawa termoutwardzalnego, z dopuszczeniem technologii crackingu oraz ciasnego pasowania). Przy czym 
wszędzie tam, gdzie ze względów technicznych nie będzie możliwe zastosowanie metody bezwykopowej, 
dopuszczalne będzie w razie konieczności, miejscowo, wykonanie modernizacji w wykopie otwartym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
a) Zamawiający przewiduje możliwość udzielania wybranemu Wykonawcy zamówień o których mowa w art. 
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego polegających na 
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powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o 
wartości nie większej niż 10 % zamówienia podstawowego.
b) Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć prac i robót budowlanych 
opisanych w tomie III (PFU) oraz z OPZ.
c) Zamówienia o których mowa wyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze 
wzoru umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających 
ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały 
miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie 
złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania, a na żądanie Zamawiającego również dokumenty potwierdzające złożenie oświadczenia w 
zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.03.00-00-0142/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 190-459744

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Nazwa:
Modernizacja magistrali wodociągowej w aglomeracji m. Włocławek w ul. Wyszyńskiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
27/12/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
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V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Kenez Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Chopina 2/4
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Kotas, Rauhut Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Inwestycyjne Eko-Tech Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wschodnia 19
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 082 950.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2021
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