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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471186-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łomża: Roboty budowlane
2018/S 206-471186

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

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

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
450111225
Zjazd 23
Łomża
18-400
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Duda
Tel.:  +48 862166277
E-mail: sekretariat@mpwik.lomza.pl 
Faks:  +48 862162813
Kod NUTS: PL842
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpwik.lomza.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Łomży
Numer referencyjny: CZ 16/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Łomży” realizowanego

mailto:sekretariat@mpwik.lomza.pl
http://www.mpwik.lomza.pl


Dz.U./S S206
25/10/2018
471186-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 2 / 5

25/10/2018 S206
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 5

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z przepisami prawa
obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332
z późn. zm.).
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
I - Zadanie A: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łomży:
1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni - etap I
2. Modernizacja systemu cieplnego oczyszczalni.
II - Zadanie B: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Łomży:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogrodzkiej – zadanie zrealizowano
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Szmaragdowej
3. Przebudowa nieszczelnych sieci wodociągowych w ul. Polowej – zadanie zrealizowano

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 40 013 487.99 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Łomży
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410
71322000
71320000
45111200
45232000
45330000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Szmaragdowa.
18-400 Łomża

II.2.4) Opis zamówienia:
II część - Zadanie B: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Łomży:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Szmaragdowej
Zakres:
Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej i budowę sieci wodociągowej w
ul.Szmaragdowej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Przedmiot zamówienia w ramach zadania B obejmuje:
a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w ul. Szmaragdowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy wodociągu
i kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej w Łomży, który stanowi integralną część Opisu Przedmiotu
Zamówienia (załącznik nr 2 do OPZ).
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
• wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wszelkimi niezbędnymi opracowaniami;
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• wykonanie informacji BIOZ,
• wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu,
• uzyskanie wymaganych przepisami odrębnymi decyzji administracyjnych,
• uzyskanie uprawomocnionych decyzji pozwolenia na budowę we właściwych jednostkach administracji,
• uzyskanie innych uzgodnień, opinii niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę oraz wykonania robót
budowlanych.
Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać przy zachowaniu najwyższej staranności, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1129),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) oraz
ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332).
b) wykonanie robót budowlanych, tj. budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na podstawie
opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o decyzje pozwoleń na budowę.
c) sporządzenie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zaświadczeń i pozwoleń
na użytkowanie wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
d) prowadzenie nadzoru autorskiego w zakresie określonym w ustawie z dnia 7.7.1994 r. – Prawo
budowlane(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.03.00-00-0058/17-00

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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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: 2018/S 132-301505

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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301505-2018:TEXT:PL:HTML
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Część nr: 2

Nazwa:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Łomży

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/10/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. Witold i Andrzej Jemielity
200805200
Łomża
18-400
Polska
Kod NUTS: PL842
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 150 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 235 823.63 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

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

Podstawy wykluczenia zgodnie z Częścią I Warunki zamówienia SIWZ pkt. 9 B,C.
Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 a,b i c oraz pkt 21
ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
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spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
7) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunku udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

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
Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/10/2018

https://www.uzp.gov.pl/kio
https://www.uzp.gov.pl/kio

