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Ogłoszenie

Numer

2020-10234-16846

Id

16846

Powstaje w kontekście projektu

POIS.02.03.00-00-0112/16 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stare Babice” 
finansowanego przy udziale  Funduszu Spójności

Tytuł

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracjach

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy

Wzór umowy dostępny jest w dokumentacji postępowania zamieszczonej na stronie internetowej
Zamawiającego tj. www.eko-babice.pl (zakładka: zamówienia publiczne / zamówienia poniżej 30 tys.
Euro)

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-11-13
1. Zapytanie ofertowe
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-11-13

Data ostatniej zmiany

2020-11-13

Termin składania ofert Planowany termin podpisania umowy



Wygenerowano: 2020-11-13 16:47 Strona 2 / 6

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym…

2020-11-30 15:00:00 2020-12

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne  „EKO-BABICE” Sp. 
z o.o. 
ul. Gen. Kutrzeby 36
05-082 Stare Babice
NIP: 1181462152

Osoby do kontaktu

Dariusz Kamiński
tel.: 22 722 90 08 
e-mail: zamowienia@eko-babice.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis
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1.�Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Stare Babice.
1)�System kanalizacyjny do wykonania w składa się z:
a)�Rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U, klasa SN 8 z litą ścianką i wydłużonym 
kielichem o średnicy DN 200 firmy Wavin lub równoważne o długości ok. 27 m. Roboty polegają na 
włączeniu się kanałem DN 200 w istniejącą studnię w ul Spacerowej i „wyjście” kanałem w kierunku 
S18’ (dodatkowa studzienka na odc. pomiędzy S18 a S19) poza obszar ulicy Spacerowej.
b)�Studni kanalizacyjnych tworzywowych typu TEGRA Ø600 lub równoważne z kinetą krzyżową – 2 
szt.
2)�Rury PVC łączyć za pomocą uszczelek typu Forsheda lub równoważnych. 
3)�Prace zostaną wykonane na dz. ew. nr 152 (ul. Spacerowa) i 654 (obecnie 654/1 oraz 654/2 - ul. 
Trakt Królewski) - obręb Borzęcin Duży, Gmina Stare Babice.
4)�Należy zastosować właz kanałowy z żeliwa szarego „OMNIUM”.
DN 600, klasa D400, bez wentylacji, z systemem zabezpieczeń Quick Block 3, pokrywa zamocowana 
zawiasowo, wkładka tłumiąca prod. Odlewnia Żeliwa FANSULD (nr kat. 400 21110100) lub 
równoważne.
2.�Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:
1)�Przedmiotu zamówienia szczegółowo opisuje:
a)�Dokumentacja projektowa- Projekt budowlany „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø0,2 m w ul. 
Trakt Królewski wraz z odcinkami sieci do granicy działki oraz przewód tłoczny Ø90 od pompowni 
ścieków „Trakt Królewski”  - zgłoszenie AB.6743.50.2017 w Starostwie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego - wyłącznie w zakresie określonym w przedmiocie niniejszego zamówienia.
b)�Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
c)�Instrukcja Wójta Gminy Stare Babice w sprawie odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa 
drogowego.
d)�Uchwała Zarządu Nr 3/2013 Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” Sp. z o.o. 
w sprawie ustalenia cen za zamykanie i otwieranie zasuw na sieci wodociągowej na terenie gminy 
Stare Babice.
3.�Wykonawca zobowiązany jest:
1)�Kompleksowej obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia – w zakresie wytyczenia i 
dostarczenia Zmawiającemu szkiców z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej  bez 
konieczności zgłaszania we właściwym organie.
2)�Odtworzenia nawierzchni drogi. Umowa nie obejmuje odtworzenia docelowego (nawierzchni 
asfaltowej) ulicy Spacerowej z racji prowadzonego remontu, jedynie utwardzenie umożliwiającej 
przejazd pojazdów (np. z zastosowaniem kostki betonowej) do uzgodnienia na budowie z wykonawcą 
przebudowy ulicy Spacerowej.
3)�Zagęszczenie zasypki wykopu do uzyskania wyników zgodnie z STWIORB.
4)�Uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w gestii Zamawiającego. Wykonawca zwolniony 
jest z uzyskania Decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym ul. 
Spacerowej oraz w pasie drogi gminnej).Wykonawca zwolniony jest z  wykonania i zatwierdzenia 
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projektu organizacji ruchu
4.�Zamówienie w pierwszej kolejności musi być wykonane zgodnie z umową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową, wiedzą techniczną, 
sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski zachodni

Gmina

Stare Babice

Miejscowość

Stare Babice

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a)�wykonał zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie kanalizacji sanitarnej o długości co 
najmniej 20 m i średnicy co najmniej Dz 200 mm.
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 
oferty Wykaz robót budowlanych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) 
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
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w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone (np. referencje).

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby 
wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynność, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.
 
kierownik budowy – niniejsza osoba ma posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w zakresie sieci i instalacji 
wodociągowych i kanalizacyjnych.
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 
oferty Wykaz osób (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania) skierowanych 
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena ofertowa – 100%
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-11-13 - data opublikowania

-> 2020-11-30 15:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


