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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184519-2021:TEXT:PL:HTML

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

2021/S 072-184519

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

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.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/mpwik_wloclawek
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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:
Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5
Numer referencyjny: 281.11.2021

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:
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Przedmiot zamówienia (zadanie pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 
5” w ramach projektu POIiŚ 2014–2020 pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III 
etap”) obejmuje zaprojektowanie i wykonanie renowacji i modernizacji istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz 
ze studniami zlokalizowanej we Włocławku, na terenie aglomeracji Włocławek na wybranych odcinkach 
następujących ulic: Zbiegniewskiej, Mechaników, Wieniecka, Dojazdowa, Przyjemna, Żwirowa, Żurawia, 
Promienna, Toruńska, Topolowa, Piekarska, Przechodnia, Chocimska, Grunwaldzka, Spółdzielcza, POW, 
Słowackiego, Mickiewicza, Sasankowa, Borówkowa, Związków Zawodowych, Kolska, Mielęcińska, Liściasta, 
Orla, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Okrzei. Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do 
renowacji wynosi około 6 804 m oraz 208 szt. studni kanalizacyjnych przewidzianych do renowacji i 26 studni 
kanalizacyjnych planowanych do wymiany na nowe.

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
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
71322200 Usługi projektowania rurociągów

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

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia (zadanie pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 
5” w ramach projektu POIiŚ 2014–2020 pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III 
etap”) obejmuje zaprojektowanie i wykonanie renowacji i modernizacji istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz 
ze studniami zlokalizowanej we Włocławku, na terenie aglomeracji Włocławek na wybranych odcinkach 
następujących ulic: Zbiegniewskiej, Mechaników, Wieniecka, Dojazdowa, Przyjemna, Żwirowa, Żurawia, 
Promienna, Toruńska, Topolowa, Piekarska, Przechodnia, Chocimska, Grunwaldzka, Spółdzielcza, POW, 
Słowackiego, Mickiewicza, Sasankowa, Borówkowa, Związków Zawodowych, Kolska, Mielęcińska, Liściasta, 
Orla, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Okrzei. Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do 
renowacji wynosi około 6 804 m oraz 208 szt. studni kanalizacyjnych przewidzianych do renowacji i 26 studni 
kanalizacyjnych planowanych do wymiany na nowe.
Kanały i studnie wytypowane do modernizacji i przebudowy, zlokalizowane są głownie w drogach i pasach 
zieleni. Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu w obrębie przedmiotowych ulic większość 
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prac modernizacyjnych planowana jest do wykonania w głównej mierze metodą bezwykopową za pomocą 
termoutwardzalnego rękawa uszczelniającego oraz na wybranych odcinkach metodą wykopu otwartego.
Na wykonanie niniejszego zadania składa się 35 odcinków realizacyjnych:
1. odcinek nr 87 – ul. Zbiegniewskiej (na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Kaliskiej);
2. odcinek nr 88 – ul. zbiegniewskiej (na odcinku od ul. kaliskiej do ul. kruszyńskiej);
3. odcinek nr 89 – ul. Żurawia (na odcinku od ul. Zbiegniewskiej do ul. Żurawiej 33);
4. odcinek nr 90 – ul. Mechaników (przy szkole PWSZ) – kanał sanitarny;
5. odcinek nr 91 – ul. Wieniecka (na odcinku od ul. Wienieckiej 36 do ul. Wienieckiej 40);
6. odcinek nr 92 – ul. Dojazdowa (na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. Kruszyńskiej);
7. odcinek nr 93 – ul. Przyjemna (na odcinku od ul. Wesołej do ul. Przyjemnej 4);
8. odcinek nr 94 – ul. Żwirowa (na odcinku od ul. Żwirowej 18 do ul. Żwirowej 22);
9. odcinek nr 96 – ul. Promienna (na odcinku od nr 5 do nr 11);
10. odcinek nr 97 – ul. Toruńska (kanały sanitarne pod ul. Toruńską na wysokości ul. Mechaników);
11. odcinek nr 98 – ul. Promienna (kanał sanitarny w kolektorze piętrowym łączący ul. Mechaników z ul. 
Promienną);
12. odcinek nr 99 – ul. Wieniecka (kanał sanitarny łączący ul. Chemików i ul. Energetyków);
13. odcinek nr 105 – ul. Topolowa;
14. odcinek nr 106 – ul. Piekarska;
15. odcinek nr 107 – ul. Przechodnia;
16. odcinek nr 108 – ul. Toruńska (od nr 89 do 93b);
17. odcinek nr 109 – ul. Chocimska (od ul. Pogodnej do nr 14);
18. odcinek nr 110 – ul. Grunwaldzka (od ul. Pogodnej do ul. Bajecznej 6);
19. odcinek nr 111 – ul. Spółdzielcza (od ul. Starodębskiej do ul.POW);
20. odcinek nr 112 – ul. POW (od ul. Okrzei do torów kolejowych);
21. odcinek nr 113 – ul. Słowackiego;
22. odcinek nr 114 – ul. Mickiewicza;
23. odcinek nr 115 – ul. Sasankowa (od ul. Różanej do nr 35);
24. odcinek nr 116 – ul. Sasankowa (od nr 77A do nr 79A);
25. odcinek nr 117 – ul. Sasankowa (od ul.Malinowej do nr 60);
26. odcinek nr 118 – ul. Borówkowa;
27. odcinek nr 119 – ul. Związków Zawodowych (od ul. Stodólnej do ul. Młynarskiej);
28. odcinek nr 120 – ul. Kolska (odcinek w rejonie nr 12);
29. odcinek nr 121 – ul. Mielęcińska (od ul.Bartnickiej do nr 40);
30. odcinek nr 122 – ul. Mielęcińska (od ul. Skrajnej do ul. Dolnej);
31. odcinek nr 123 – ul. Liściasta (od Al.. Jana Pawła II do ul. Zachodniej);
32. odcinek nr 124 – ul. Orla;
33. odcinek nr 125 – ul. Wojska Polskiego;
34. odcinek nr 126 – ul. Wyszyńskiego;
35. odcinek nr 127 – ul. Okrzei (kanał sanitarny nad rz. Zgłowiączką).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania wybranemu Wykonawcy zamówień o których mowa art. 214 
ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego polegających na 
powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o 
wartości nie większej niż 10 % 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 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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Cena (C) 95 % – 95 punktów;
Okres gwarancji (G) 5 % – 5 punktów.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium.
2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy wymagane 
będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny oferty brutto.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

14/04/2021 S72
https://ted.europa.eu/TED

4 / 5



Dz.U./S S72
14/04/2021
184519-2021-PL

5 / 5

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/05/2021
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: 15/08/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/05/2021
Czas lokalny: 11:30

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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:
09/04/2021
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