
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane

Budowa poidełek wody pitnej na terenie gminy Michałowice-II”

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MICHAŁOWICE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269290

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Aleja Powstańców Warszawy 1

1.4.2.) Miejscowość: Reguły

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-816

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.7.) Numer telefonu: 223509191

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00275123/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-07-25 13:30

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Budowa poidełek wody pitnej na terenie gminy Michałowice-II”

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających budowie
poidełek wody pitnej w gminie Michałowice.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 7 szt. przyłączy wodociągowych wraz z zakupem i montażem poidełek wody pitnej w
postaci zdroju postumentowego z systemem przepłukiwania tj.:
1) z misą boczną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z nalewakiem do butelek przy ul. Szkolnej - na terenie szkoły dz. nr ewid.
469 w Michałowicach-Osiedlu obejmujący:
a) zestaw wodomierzowy wraz z trójnikiem należy zamontować wewnątrz budynku gospodarczego wraz z podejściem pod poidełko
PE D20/2,0 SDR11 PE100 o długości 6,0 mb.,
b) zestaw wodomierzowy umieszczony wewnątrz budynku;
2) z misą okrągłą oraz poidełkiem dla zwierząt przy ul. Szkolnej, dz. nr ewid. 467 w Michałowicach-Osiedlu obejmujący:
a) przyłącze wodociągowe PE 50/4,6 SDR11 PE100 długości 15,0 mb z wodomierzem w betonowej studni wodomierzowej DN1200,
b) podejście pod poidełko PE D20/2,0 SDR11 PE100 o długości 8,7 mb.,
c) wymagany poza nadzorem Gminy Michałowice nadzór MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
d) przyłącze z uwagi na zagospodarowanie terenu należy wykonać metodą przewiertu sterowanego;
3) z misą okrągłą oraz poidełkiem dla zwierząt przy ul. Dworcowej dz. nr ewid. 1291 w Michałowicach-Osiedlu obejmujący:
a) przyłącze wodociągowe PE 50/4,6 SDR11 PE100 długości 4,1 mb z wodomierzem w betonowej studni wodomierzowej DN1200,
b) podejście pod poidełko PE D20/2,0 SDR11 PE100 o długości 5,0 mb.,
2
c) wymagany poza nadzorem Gminy Michałowice nadzór MPWiK w m. st. Warszawie S.A.,
4) z misą okrągłą oraz poidełkiem dla zwierząt przy ul. Kolejowej dz. nr ewid. dz. nr ewid. 678/1; 658; 1513 w Michałowicach-Osiedlu
obejmujący:
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a) przyłącze wodociągowe PE 50/4,6 SDR11 PE100 długości 7,7 mb z wodomierzem w betonowej studni wodomierzowej DN1200.
b) podejście pod poidełko PE D20/2,0 SDR11 PE100 o długości 4,5 mb.
c) wymagany poza nadzorem Gminy Michałowice nadzór MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
d) z uwagi na istniejącą ścieżkę rowerowa przyłącze należy wykonać bez naruszenia jej nawierzchni.
5) z misą boczną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z nalewakiem do butelek przy ul. Nowogranickiej dz. nr ewid. 101/10;
101/9 w Granicy obejmujący:
a) przyłącze wodociągowe PE 50/4,6 SDR11 PE100 o długości 14,0 mb z wodomierzem w studni wodomierzowej PP DN500.
b) podejście pod poidełko PE D20/2,0 SDR11 PE100 o długości 4,0 mb.;
6) z misą boczną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z nalewakiem do butelek przy ul. Poprzecznej dz. nr ewid. 584; 582/1 w
Granicy obejmujący:
a) zestaw wodomierzowy wraz z zaworem odwadniającym należy zamontować w istniejącej studni wodomierzowej wraz z
podejściem pod poidełko PE D20/2,0 SDR11 PE100 o długości 37,2 mb.;
7) z misą boczną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z nalewakiem do butelek przy ul. Marii Dąbrowskiej - na terenie szkoły
dz. nr ewid. 1249 w Komorowie-Osiedlu.
a) przyłącze wodociągowe PE 50/4,6 SDR11 PE100 o długości ~1,0 mb z wodomierzem w studni wodomierzowej PP DN500.
b) podejście pod poidełko PE D20/2,0 SDR11 PE100 o długości 2,4 mb.
3. Armaturę na przyłączach wodociągowych stosować z żeliwa sferoidalnego oraz stosować złączki elektrooporowe.
4. Uzyskać dopuszczenie do użytkowania poidełek przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie wraz z
określeniem harmonogramu cyklicznych badań wody.
5. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z eksploatatorami sieci
wodociągowej na terenie gminy Michałowice wraz z zapoznaniem z obsługą poidełek i przekazaniem instrukcji obsługi.
6. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Dokumentacji projektowej, zawierającej Przedmiary robót, stanowiącej
załącznik do Zapytania ofertowego.
7. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Wykonawcą świadczącym
usługi odbioru odpadów na terenie Gminy (m.in. pomocy przy odbiorze odpadów z nieruchomości przyległych do pasa drogowego
na którym prowadzone będą roboty).
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8. Materiały i urządzenia, z których Wykonawca wykona przedmiot zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie Prawo budowlane oraz wymaganiom
dokumentacji projektowej.
9. Na odcinku prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkie drzewa i krzewy, które znajdują się w
miejscach, gdzie może nastąpić ich uszkodzenie oraz prowadzić prace w sposób ograniczający do minimum zniszczenie
powierzchni biologicznie czynnej.
10. Prace w pasie drogowym prowadzone będą pod nadzorem inspektora ds. zieleni ze strony Wykonawcy jak i Zamawiającego –
tylko w ulicach gdzie będzie to wymagane – po wcześniejszym każdorazowym uzgodnieniu z Referatem Ochrony Środowiska.
11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi polskimi i
europejskimi normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i wszelkimi wymogami umowy.
12. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z zarządcą ternu tj. szkoły,
terenów rekreacyjnych i ustalenie z nim zakresu robót, terminów, godzin ich wykonania.
13. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać unieczynnioną sieć i przyłącza w ramach wykonywanej inwestycji
( jeżeli zaistnieje taka okoliczność).

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-08-08 13:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

1.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
o ile podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzi działalność gospodarczą. O zamówienie publiczne mogą
również ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc nie posiadają wpisu ani do KRS,
ani do CEIDG
2. Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że posiada:
1) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 0,2 mln zł
2) posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną min 0,3 mln zł
3.Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z
przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej:
1) dwie roboty polegające na budowie przyłączy wodociągowych z PE o średnicy min. D050 i długości min. 15mb każda, w
tym jedna wykonana metodą przewiertu sterowanego PE RC.
3.Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za kierowanie
robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia
publicznego, tj.
1) minimum: 1 osobę (kierownika budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych
4.W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych przez osobę wskazywaną do
pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę uprawnień
wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych
uprawnień mając na względzie zakres uprawnień niezbędny do realizacji zamówienia lub jest szerszy.
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Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) zgodnie
z którymi przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA).
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia publicznego skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Do wykazu osób należy dołączyć kopie posiadanych uprawnień oraz potwierdzenie, że przynależą do właściwej izby
samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca przedmiot zamówienia zobowiązany będzie zrealizować w terminie pięciu tygodni od daty zawarcia umowy
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