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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348906-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
2021/S 131-348906

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Wyzwolenia 39
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-300
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@wpwik.pl 
Tel.:  +48 746488127
Faks:  +48 746665960
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wpwik.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.wpwik.pl/przetargi/przetargi-aktualne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zachodniej w Wałbrzychu

II.1.2) Główny kod CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zachodniej w Wałbrzychu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
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II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wałbrzych

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zachodniej w Wałbrzychu wraz z 
przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa (Załącznik nr 9 do SWZ). 
Ponadto wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 
umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. Pozostałe wymogi w tym zakresie określono szczegółowo w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
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
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program operacyjny Infrastruktura i środowisko w ramach dofinansowania projektu pn. „Porządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – etap II", działanie 
2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja 
do zmian klimatu” nr POIS.02.03.00-00-0040/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 139 ust. 1–4 ustawy Pzp. Zamawiający 
żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem 
terminu składania ofert w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Zamawiający dodatkowo przewiduje 
unieważnienie na podstawie art. 257 ustawy Pzp.

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 stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku. O udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 1–5 i 7–10 ustawy z 11.9.20219 Prawo zamówień 

09/07/2021 S131
https://ted.europa.eu/TED

2 / 7



Dz.U./S S131
09/07/2021
348906-2021-PL

3 / 7

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.2019,wraz z późniejszymi zmianami). Niepodleganie 
wykluczeniu dotyczy również wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się 
Wykonawca. Wymogi dotyczące dokumentów podmiotów zagranicznych oraz pozostałe wymogi określono w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 
wykaże, że:
a) zrealizował (zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną 
polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci wodociągowej o wartości nie niższej niż 300 000,00 
PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) brutto.
Uwaga: Przez 1 robotę budowlaną należy rozumieć robotę budowlaną zrealizowaną w ramach jednego 
zadania inwestycyjnego. Wartości wykonanych w ramach robót objętych wykazem robót przedkładanym 
przez Wykonawcę nie podlegają sumowaniu co oznacza, iż wymaga się wykonania co najmniej jednego 
zadania inwestycyjnego obejmującego budowę/ rozbudowę/ przebudowę) sieci wodociągowej o wymaganej 
wartości. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) 
realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum 
Wykonawców) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, 
której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Wykonawca ten 
może powołać się na doświadczenie grupy Wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie 
i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części/elementu zamówienia. W 
przypadku robót budowlanych, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN, należy 
dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu walut NBP dla danej waluty 
z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający 
uznaje datę umieszczenia dokumentacji przetargowej na swojej stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie 
będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć pierwszy kurs średni opublikowany po tej dacie (kurs 
NBP);b)dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnymi 
do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone 
tj.: minimum jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą: uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót (w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową sieci wodociągowej 
(minimum jedna budowa lub przebudowa sieci wodociągowej o wartości nie niższej niż 200 000,00 PLN brutto). 
Doświadczenie należy wykazać poprzez wykazanie robót, w których podana osoba pełniła funkcję kierownika 
budowy lub kierownika robót w swojej specjalności jw. wraz z podaniem w szczególności: nazw podmiotów na 
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rzecz, których wykonano zamówienia oraz przedmiotu zamówienia oraz daty wykonania. Na potwierdzenie 
powyższych warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia:
1) wykazu robót budowlanych (załącznik nr 7 do SWZ) oraz
2) wykazu osób (załącznik nr 8 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Pozostałe 
wymogi w tym zakresie określono szczegółowo w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku. O udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 
ust.1 pkt 1–5 i 7–10 ustawy z 11.9.2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 
2019,wraz z późniejszymi zmianami) oraz spełniają warunki określone w sekcji III ogłoszenia oraz w rozdz. VI 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niepodleganie wykluczeniu dotyczy również wspólników konsorcjum oraz 
innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca. Wymogi dotyczące dokumentów podmiotów 
zagranicznych oraz pozostałe wymogi określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed 
upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pozostałe szczegóły w zakresie wadium określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
1. Rozliczanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy będzie się odbywało jedną fakturą częściową 
za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy 
zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą końcową. Faktura częściowa wystawiona będzie po wykonaniu i 
po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru za zrealizowanie odpowiednio minimum 50 % (jednak nie więcej 
niż 70 %) z całości robót.
2. Pozostałe szczegóły w zakresie warunków określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) 
Zamawiający nakłada następujące obowiązki tj.:
1) warunki udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców;
2) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu w zakresie wymaganym 
przez Zamawiającego zgodnie z SWZ (niepodleganie wykluczeniu dotyczy również wspólników konsorcjum);
3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie;
4) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika:
a) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub
b) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia 
publicznego;
5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako 
reprezentant pozostałych. Pozostałe szczegóły w powyższym zakresie określono w SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny podanej 
w ofercie. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadkach opisanych we wzorze umowy (załącznik nr 
4 do SWZ). Pozostałe szczegóły w zakresie warunków realizacji umowy określono w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia wraz z załącznikami.

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/08/2021
Czas lokalny: 08:00

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: 09/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/08/2021
Czas lokalny: 09:00

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Na ofertę składają się:
1) wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ – sporządzony 
pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
2) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – sporządzony pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym):
a) jako własne oświadczenie Wykonawcy;
b) dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, o ile Wykonawca polega na zasobach 
innych podmiotów;
c) dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli taka sytuacja występuje);
3) pełnomocnictwo lub inne dokumenty (o ile Wykonawca będzie korzystał
W niżej opisanej czynności z pełnomocnika) – sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, 
tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz 
do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w 
szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, 
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Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język 
polski. Jeżeli osoba/osoby działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści 
jednoznacznie wskazywać wymagany zakres umocowania;
4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (jeżeli taka sytuacja występuje), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo, sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku 
wieloosobowej reprezentacji Wykonawcy pełnomocnictwo musi zawierać kwalifikowane podpisy wszystkich 
umocowanych osób do wystawienia pełnomocnictwa;
5) zobowiązanie do udostępnienia niezbędnych zasobów do realizacji przedmiotu zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z rozdz. VII ust. 3 SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – składane 
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
podmiotu udostępniającego zasoby (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ);
6) dowód wniesienia wadium – zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. IX SWZ, w oryginale w postaci 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia 
(tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej);
7) dokument, o którym mowa w pkt 3, dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy 
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy Pzp oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego. podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z 
jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 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.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2021
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