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Ogłoszenie

Numer

2021-12725-28821

Id

28821

Powstaje w kontekście projektu

RPPM.11.03.00-22-0001/15 - Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody  w Centralnym Wodociągu 
Żuławskim” – etap I

Tytuł

„Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody 
w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających w wysokości do 
30% wartości zamówienia podstawowego, w szczególności w sytuacji przedłużenia terminu wykonywania 
robót budowlanych.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy na zasadach opisanych Regulaminie sektorowym podprogowym, Regulaminie
zamówień ze środków UE oraz w treści umowy.

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-01-27

Data ostatniej zmiany

2021-01-27

Termin składania ofert

2021-02-12 11:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-02
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. 
Warszawska  28A
82-100 Nowy Dwór Gdański
NIP: 5792024213

Osoby do kontaktu

Konrad Wiśniewski
tel.: 48 55 2460270
e-mail: inwestycje@cwz.pomorskie.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Usługi Inżyniera Kontraktu

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przetarg nieograniczony, sektorowy o wartości nieprzekraczającej, kwot określonych w przepisach 
Prawo zamówień publicznych, prowadzony na podstawie REGULAMINU udzielania zamówień 
sektorowych podprogowych przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. o.o. (dalej: Regulamin 
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sektorowy) oraz REGULAMINU zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień 
publicznych dotyczy zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości 
powyżej 20 tysięcy złotych, a poniżej progów unijnych (dalej: Regulamin UE).

1.�Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania 
Projektem „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – 
etap I w zakresie budowy syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat, zwanego dalej Projektem.
2.�Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:
1)�Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego,
2)�Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane czynności nadzoru 
inwestorskiego w szczególności w zakresie specjalności: 
a.�konstrukcyjno–budowlanej;�
b.�instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
c.�inne specjalności jeśli wymagać tego będzie specyfika robót budowlanych. 
3)�Prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu, wnioskowanie o płatności oraz 
sprawozdawczość, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące oraz rozliczenie końcowe 
projektu (raport końcowy).
4)�Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji 
projektu. 
5)�Wspieranie działań utworzonej przez Zamawiającego Jednostki Wdrażającej Projekt (JWP)
Powyższe obowiązki dotyczyć będą zarządzania i nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych 
obejmujących: budowę; montaż; rozruch; dostawy materiałów i urządzeń wraz z wszelkimi próbami, 
odbiorami i innymi czynnościami administracyjnymi niezbędnymi dla prawidłowego zgodnego z 
prawem przebiegu procesu inwestycyjnego dla Projektu. 
Realizacja usług Inżyniera Kontraktu będzie realizowana etapami: 
��I etap:  nadzorowanie, koordynacja, rozliczanie robót budowlanych oraz sprawozdawczość 
rzeczowo-finansowa (od daty podpisania umowy z wykonawcą Robót do daty zakończenia i 
rozliczenia Robót);
��II etap: rozliczenie projektu i sporządzenie raportu końcowego (od daty zakończenia Robót do daty 
zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu końcowego). 
Zadaniem Inżyniera Kontraktu jest zarządzanie Projektem oraz sprawowanie efektywnego nadzoru, 
w tym nadzoru budowlanego i nadzoru merytorycznego, nad realizacją Projektu zapewniającego 
prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych umową na roboty, w zgodzie z umową o 
dofinansowanie oraz uzyskanie zaplanowanych efektów użytkowych, finansowych, przy zachowaniu 
maksymalnej ochrony środowiska w trakcie budowy. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy (OPZ). 
Dokumentacja techniczna dot. robót budowlanych jest dostępna na stronie internetowej 
Zamawiającego (adres jak wyżej) w zakładce: Roboty budowlane dot. Projektu: „Poprawa jakości oraz 
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ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I w zakresie budowy syfonu 
magistrali CWŻ pod rzeką Nogat.
Roboty budowlane będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 11.3. Gospodarka 
wodno-ściekowa. 

Wizja lokalna:
Wizja lokalna zostanie zorganizowana przez Zamawiającego. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa. 
Wizja może być zorganizowana w każdym innym terminie niż opisano w SIWZ, na wniosek 
Wykonawcy, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.  Zaleca się przeprowadzenie wizji w 
szczególności z uwagi na utrudnione warunki dojazdu i z uwagi na organizację palcu budowy. Termin 
i dalsze szczegóły opisano w SIWZ. 

Części zamówienia:
Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia na części, z uwagi na specyfikę zamówienia 
i nadzór nad jednym kontraktem na roboty. Nadto syfon magistrali wodociągowej jako obiekt 
o szczególnym, strategicznym znaczeniu, zapewniającym dystrybucję wody do picia, musi być 
realizowany w sposób skoordynowany, zapewniając ciągłość dostawy wody. 
Terminy: 
Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy.
Terminem zakończenia robót budowlanych i złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie jest 30 
września 2021r.
Terminem zakończenia umowy usług Inżyniera jest 30 października 2021r.

Wadium: 
1.�Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia 
w wysokości: 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych).
2.�Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a)�w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem do banku BGŻ nr konta: 
10 2030 0045 1110 0000 0108 9720
b)�w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c)�gwarancjach ubezpieczeniowych;
d)�gwarancjach bankowych;
e)�w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2016 poz. 359).
3.�Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na 
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rachunku Zamawiającego.
4.�Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy przekazać 
Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę, natomiast 
potwierdzoną kopię tego dokumentu należy wpiąć do oferty.
5.�Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie 
sektorowym.
Dalsze szczegóły opisano w SIWZ.

Strona internetowa, na której publikowane będą dokumenty związane z postępowaniem: 
www.cwz.pomorskie.pl. 
Ogłoszenie jest publikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie konkurencyjności 
prowadzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/

Regulamin zamówień sektorowych podprogowych oraz Regulamin zamówień ze środków UE są 
dostępne na stronie: http://cwz.pomorskie.pl/o-nas/przetargi-2/

Okres gwarancji

Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 3 letniej gwarancji jakości i rękojmi na wykonany 
przedmiot zamówienia, na zasadach opisanych w umowie

Kody CPV

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71530000-2 Doradcze usługi budowlane

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

pomorskie

Powiat

malborski

Gmina

Stare Pole

Miejscowość

Ząbrowo

Warunki, jakie musi spełniać oferent
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Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

WYKONAWCA POSIADA DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I NADZOROWANIA 
PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie i wykonał, w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, usługi polegające na zarządzaniu 
i nadzorowaniu co najmniej 3 projektów inwestycyjnych (np. jako Inżynier Kontraktu, Zespół 
inspektorów nadzoru lub inaczej nazwana funkcja), w tym co najmniej jeden projekt związany z 
gospodarką wodno-ściekową o wartości min 2 mln zł (netto).

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

WYKONAWCA SKIERUJE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA OSOBY UMOŻLIWIAJĄCE REALIZACJĘ 
ZAMÓWIENIA NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na 
etapie realizacji zamówienia udziałem kadry technicznej posiadających doświadczenie zawodowe 
oraz uprawnienia niezbędne do nadzorowania robót budowlanych, w tym: 
a)�1 osobą na stanowisku Rezydenta.
i.�posiadającą wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w koordynacji procesu inwestycyjnego 
na co najmniej 3 zadaniach inwestycyjnych, w tym co najmniej jednym związanym z gospodarką 
wodno-ściekową. ,
ii.�funkcję Rezydenta można łączyć z innymi osobami funkcyjnymi wymaganymi przy realizacji 
Projektu, pod warunkiem spełnienia łącznych wymagań.
b)�1 osobą na stanowisku Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej,
i.�posiadającą wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane do nadzorowania robót 
budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowalnej,
ii.�pełniła funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót na co najmniej 2 zadaniach 
inwestycyjnych związanych z gospodarką wodno-ściekową. 
c)�1 osobą na stanowisku Inspektora Nadzoru branży sanitarnej,
i.�posiadającą wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane do nadzorowania robót 
budowlanych w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
ii.�pełniła funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót na co najmniej 2 zadaniach 
inwestycyjnych związanych z budową rurociągów metodą bezwykopową, w tym co najmniej jedna 
robota dotyczyła rurociągu o średnicy min 300 mm i długości min 400 m. 
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d)�osobą na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń, wnioskowania i sprawozdawczości,
i.�posiadającą doświadczenie w rozliczeniach rzeczowo-finansowych, składaniu wniosków o 
płatność, sporządzaniu sprawozdań z realizacji Projektu do instytucji wdrażających, dla co najmniej 
dwóch projektów inwestycyjnych, w tym co najmniej jeden o wartości min 2 mln zł.  
ii.�doświadczenie wymagane powyżej może wykazać więcej niż jedna osoba (zadanie może być 
realizowane przez kilka osób łącznie).
Uwaga:
1.�Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym 
przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej.
2.�Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk inspektorów branżowych, jak również łączenie 
stanowiska Rezydenta z funkcją inspektorów branżowych, i specjalisty ds. rozliczeń, wnioskowania i 
sprawozdawczości jeżeli osoba/osoby będzie posiadała wymagane doświadczenie i kwalifikacje jak 
określa SIWZ. Wymagane jednak jest by usługi nadzoru inwestorskiego i rozliczenia, wnioskowanie i 
sprawozdawczość pełniły minimum 2 osoby.
3.�Zamawiający nie precyzuje warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: 
1.�Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę 500 tys. zł.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadkach opisanych w § 9 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 8. 
Regulaminu sektorowego. 
Podstawy wykluczenia będą badane w odniesieniu do wykonawców, wykonawców wspólnie 
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ubiegających się o zamówienie oraz tzw. podmioty trzecie tj. inne podmioty na zdolnościach, których 
Wykonawca polega w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
zdolności technicznej i zawodowej są:
1)�wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych 
dokumentów –oświadczenie wykonawcy; 
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu. 
2)�wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub nadzorowanie robotami budowlanymi, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z oświadczeniem na 
temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy. 
2.�Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji 
ekonomicznej i finansowej są: 
1)�dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez zamawiającego (np. kopia polisy z dowodami jej opłacenia).
3.�Dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia są: 
1)�oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 
wykluczenia. 
2)�zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 
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właściwym organem podatkowym 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;
3)�zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, 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;
4)�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.  Wykonawca może wskazać ogólnodostępny rejestr, z którego Zamawiający 
samodzielnie pobierze odpis. 
5)�Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
4.�Terminy składania dokumentów 
1)�Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 
wykluczenia, Wykaz usług (bez referencji), Wykaz osób (bez uprawnień) i odpis z właściwego rejestru 
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej należy złożyć wraz z ofertą. 
2)�Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy 
złożyć w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
3)�Pozostałe dokumenty tj.: dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej, zaświadczenie Urzędu skarbowego i ZUS, dowody określając czy usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje bądź inne dokumenty referencje) należy 
złożyć na wezwanie Zamawiającego. 
Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia lub wyjaśniania dokumentów zgodnie z § 10 
Regulaminu sektorowego.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis
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„Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody 

1)�Kryterium Cena (cena całkowita brutto wykonania przedmiotu zamówienia) – [waga 80%]
Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto, podanej przez Wykonawcę na Formularzu 
Ofertowym i obliczane według metodologii podanej w SIWZ.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Kryterium dostępność kluczowego personelu – [waga 20%]
Dostępności kluczowego personelu będzie oceniana według liczby dostępnych wykonawcy osób 
kluczowego personelu, mogącego zastąpić osoby wskazane w SIWZ.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-01-27 - data opublikowania

-> 2021-02-12 11:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-02 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
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„Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody 

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


