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Ogłoszenie

Numer

2022-43930-128700

Id

128700

Powstaje w kontekście projektu

POIS.02.03.00-14-0112/16 - POIS.02.03.00-00-0112/16-00

Tytuł

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 
Stare Babice – część III” umowy o dofinansowanie 
nr POIS.02.03.00-00-0112/16-00 działania 2.3. Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Warunki zmiany umowy

1.�Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
zakresie:
1)�terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
2)�zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
3)�sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
4)�wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
Szczegółowy zapisy w tym zakresie zawiera dokumentacja postępowania zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego tj. www.eko-babice.pl (zakładka: zamówienia publiczne / ZAMÓWIENIA 
PONIŻEJ 130 TYS. PLN), w tym wzór umowy.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-09-30
1. Zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
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NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-09-30

Data ostatniej zmiany

2022-09-30

Termin składania ofert

2022-10-17 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-10

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE 
"EKO-BABICE" SP. Z O. O.
Kutrzeby  36
05-082 Stare Babice
NIP: 1181462152

Osoby do kontaktu

Dariusz Kamiński
tel.: +48 607 280 263
e-mail: dariusz.kaminski@eko-babice.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zapytanie ofertowe nr JRP / ZO / 14 / 9 / 2022

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane
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Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Zapytanie ofertowe nr JRP / ZO / 14 / 9 / 2022 dla zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry - zam. 
Rozszerzenie 2. (Budynek wielorodzinny)” realizowanego w ramach projektu pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice – część III” umowy o dofinansowanie 
nr POIS.02.03.00-00-0112/16-00 działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
1.�Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Sportowej i Białej Góry 
w miejscowości Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.
1)�System kanalizacyjny składa się z:
a)�Rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, klasa SN 8 z litą ścianką średnicy Ø200x5,9mm 
z wydłużonym kielichem o długości ok. 63,5 m
b)�Studni kanalizacyjnych tworzywowych Ø425 typu TEGRA lub równoważne z kinetą krzyżową – 1 
szt.
c)�Studni kanalizacyjnych tworzywowych Ø600 typu TEGRA lub równoważne – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja postępowania, w tym 
dokumentacja techniczna, zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego tj. 
www.eko-babice.pl (zakładka: zamówienia publiczne / ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 TYS. PLN).

Okres gwarancji

Rękojmia za wady: 5 lat

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat Gmina
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warszawski zachodni 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, co najmniej 2 (dwa) zamówienia na roboty budowlane (na podstawie 2 (dwóch) odrębnych 
umów), których przedmiotem było wykonanie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości co 
najmniej 60 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 3 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, 
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 spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a)�dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – 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 
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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.
Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych dopuszcza uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących 
przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania 
określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały 
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 
oferty Wykaz osób (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 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

W niniejszym postępowaniu oferty oceniane będą na podstawie kryterium Cena ofertowa – 100%. Oferta, 
która otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród ważnych ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-09-30 - data opublikowania
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-> 2022-10-17 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-10 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


