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Zaprasza do złożenia ofeńy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie podstawowym bez negocjacjio wańościzamówienia nie przekracząącą progów unijnych

o jakich stanowi ań. 3 ustawy z 11 wześnia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.

poz.2019 zezm.)- dalej p.z.p. na roboty budowlane.:

,,Budowa odcinków sieci wodociągowej i odcinków sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Radziwiłłów Puszcza

Mariańska, Bartniki, Waleriany - Studzieniec oraz Zator."

przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofeń następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem

internetowym: https ://platformazakupowa.pl/pn/puszcza_marianska

N r postępow ania,, Z.27 1 .3.202'|

Puszcza Mariańska, dn. 20.04.2021 r.

wo] MINY

(Kierownik
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I. NAZWA ORAZADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmi na p uszcza Mariańska

ul. Stanisława Papczyńskiego 1

96-330 P uszcza Mariańska

Tel.: 46 831 81 51

NlP: 836-15-14-865

Adres e-mail: zam. publiczne@puszcza-marianska. pl

Adres strony internetowej, na ktorejjest prowadzone postępowanie i na ktorej będą dostępne

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https ://platformaza ku powa.pl/pn/puszcza_marians ka

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00-16:00, środa B:00-17:00, piątek 8:00-15:00.

ll. ocHRoNA DANYCH osoBoWYcH

l,. Zgodnie zart,13 ust. 1 i 2rozpouądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679zdnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z pżeŃażaniem danych

osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^/VE

(ogólne rozpouądzenie o danych) (Dz, U. UE L1l9z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;zwanym dalej

,,RODO") informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej

ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska;

2) administrator wyznaczył lnspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować

pod adresem e-mail:inspektor@cbi24. pl,

3) Pani/Pana dane osobowe pzetwarzane będą na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z pzedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.74 ustawy P.Z.P.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ań.78 ust. 1 P,Z.P. przez okres 4

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas tnruania umowy

przekracza4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas tnuania umowy;

6) obowiązek podania pżez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P,,

związanymz udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
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7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomaĘzowany| stosownie do ań, 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie ań. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących (w przypadku, gdy skozystanie z tego prawa wymagałoby po stronie

administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostaó Pani/Pan zobowiązana do

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego

postępowania o udzielenie zamówienia);

b) na podstawie ań. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w

zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralnościprotokołu oraz

jego załączników\;

c) na podstawie ań, 18 RODO prawo źądania od administratora ograniczenia przeŃarzania

danych osobowych z zastzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadkóW o których mowa w ań. 18 ust. 2

RODO (prawo do ograniczenia przetwazania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnejlub w celu

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu

publicznego U n ii Eu ropejskiej l u b p aństwa człon kowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Uzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

pani/Pan, że pzeŃarzanie danych osobowych PaniiPana dotyczących narusza pzepisy

RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do pzenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art.21 RODO prawo spzeciwu, wobec przetv,tarzania danych osobowych,

gdyź podstawą prawną pzeŃarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust, 1 lit. c

RODO;

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z

RODO przetwazanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora, Organem

właściwym dla przedmiotowej skargijest Uząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa,
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III. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art.275 pkt 1

p.z.p. oraz niniejszej SpecyfikacjiWarunków Zamówienia, zwaną dalej ,,SWZ".

2. ZamawiĄący nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej ofeńy z możliwością prowadzenia

negocjacji.

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich

mowa w art. 3 ustawy p.z.p.

4. ZamawiĄący nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5. ZamawiĄący nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

6, ZamawiĄący nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej,

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez

wykonawców, o których mowa w ań. 94 p.z.p.

8. \Afumagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

r. - Kodeks pracy (Dz. U. z2020 r. poz.1320) obejmują następujące rodzaje czynności:

1) czynnościzwiązane z montażem rurwodociągowych, urządzeń iarmatury,z wykonaniem

podsypek i obsypek ochronnych rur wodociągowych oraz wykonaniem prac pomocniczych

i porządkowych.

2) czynności związane z montażem rur kanalizacyjnych i studni rewizyjnych,z wykonaniem

podsypek i obsypek ochronnych rur kanalizacyjnych oraz wykonaniem prac pomocniczych

i porządkowych.

9. ZamawiĄący nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których

mowa w art. 96 ust, 2 pkt 2 p.z.p,

Iv.oPls PMEDMIoTU zAMÓWtENtA

1. Pzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie

odcinków sieci wodociągowej i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

Radziwiłłów Puszcza Mariańska, Bartniki, Waleriany-Studzieniec oraz Zator, z podziałem na

części,

Opis przedmiotu zamówienia pzedstawiono w projektach budowlanych, stanowiących załączniki

nr 15, 16, 17 , 18, 19 i 20 do SWZ oraz w Specyfikacjach Technicznych \Ąrlkonania i Odbioru Robót,

B ud owlanych stan owiący ch załączniki nr 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 2 8 do SWZ.

2. Zakres żeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac

budowlanych:

Strona4 z24
łJ,n



Nr postępowania,. Z.27 1,3,2021

2.1. Budowa odcinka sieciwodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnejw miejscowości

Radziwiłłów, w obrębie drogi gminn ej nr 47Q244W (ul. Dworcowa), położonej na działce nr ewid.

256 oraz drogi wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 29715,29615 i 29616.

Zakres prac podstawowych obejmuje:

_ budowę odcinka sieci wodociągowej o długości 242,00 m z rur PVC Dz. 1'10 mm typu cięźkiego

o wydłużonych kielichachwraz z budową 2 szt hydrantów ppoż. nadziemnych o średnicy Dn,

80mm,

- budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości 264,00 m z rur PVC Dn 200 mm typu

cięzkiego o wydłużonych kielichach wraz ze studniami rewizyjnymi w technologii PE o średnicy

1000mm w ilości 3szt i ośrednicy 400mm w ilości 4szt orazodcinkamisiecizrurPVC

Dn 150 mm typu ciężkiego o wydłużonych kielichach o łącznejdługości26,00 m i studniami

rewizyjnymiw technologii PE o średnicy 200 mm w ilości 8 szt.

2.2. Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Puszcza Mariańska, w obrębie drogiwewnętrznej (ul. Stanisława Papczyńskiego), położonej

na działce nr ewid. 4318 oraz drogiwewnętznej położonej na działce nr ewid. 43126.

Zakres prac podstawowych obejmuje:

_ budowę odcinka sieci wodociągowej o długości 1 37,00 m z rur PVC Dz. 110 mm typu ciężkiego

o wydłużonych kielichach wraz z budową 1 szt hydrantu ppoż. nadziemnego o średnicy

Dn 80 mm,

_ budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości 145,00 m z rur PVC Dn 200 mm typu

cięźkiego o wydłużonych kielichach wraz ze studniami rewizyjnymiw technologii PE o średnicy

1000 mm w ilości 2szt i o średnicy 400 mm w ilości 3 szt oraz odcinkami sieciz rur PVC Dn

150 mm typu ciężkiego o wydłużonych kielichach o łącznejdługości 13,00 m istudniami rewi-

zyjnymiw technologii PE o średnicy 200 mm w ilości 3 szt.

2.3. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnejw miejscowości Bańniki, w obrębie drogi gminnej

nr 470221W (ul. Parkowa), położonej na działce nr ewid. 84 oraz w obrębie działki o nr ewid.

131l4.

Zakres prac podstawowych obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości

88,00 m z rur PVC Dn 150 mm typu ciężkiego owydłużonych kielichachwrazzestudniami

rewizyjnymiw technologii PE o średnicy1000 mm w ilości 1 szt i o średnicy 400 mm w ilości

1 szt.

2.4. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości RadziwiłłóW w obrębie drogigminnej

nr 470244\N (ul, Dworcowa), położonej na działce nr ewid. 256 oraz drogi wewnętznej,

położonej na działce nr ewid, 25715.

Zakres prac podstawowych obejmuje budowę odcinka sieciwodociągowejo długości295,00 m

z rur PVC Dz.110 mm typu cięźkiego o wydłuzonych kielichachwraz z budową 2 szt hydrantów

ppoź. nadziemnych o średnicy Dn. 80mm,

2.5. Budowa odcinka sieciwodociągowejw miejscowościach Waleriany i Studzieniec, w obrębie

dróg wewnętrznych, połozonych na działkach nr ewid. 17711 i 177l15 w miejscowości Waleriany
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i na działce nr ewid. 182w miejscowości Studzieniec.

Zakres prac podstawowych obejmuje budowę odcinka sieciwodociągowej o długości 505,00 m

z rur PVC Dz.110 mm typu ciężkiego o wydłuzonych kie|ichach wraz z budową 4 szt hydrantów

ppoż. nadziemnych o średnicy Dn. 80mm,

2.6. Budowa odcinka sieciwodociągowejw miejscowościZator, w obrębie drogiwewnętrznej, poło-

źonej na działce nr ewid. 170.

Zakres prac podstawowych obejmuje budowę odcinka sieciwodociągowej o długości 525,00 m

z rur PVC Dz.160 mm typu cięźkiego o wydłuźonych kielichach wraz z budową 3 szt hydrantów

ppoż. nadziemnych o średnicy Dn. 80mm,

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót - stanowiące załączniki nr

7,8,9, 10,11,12,13 i 14 doS\ĄZ, projekty budowlane-stanowiącezałącznikinr 15, 16,17,18, 19

i20 do SWZ oraz Specyfikacje Techniczne \Ąkonania i Odbioru Robót, stanowiące załączniki nr

21,22,23,24,25,26,27 i 28 do SWZ.

W zakres i koszt inwestycji wchodzi również wykonanie prac pomiarowych iobsługigeodezyjnej

zamowienia, w tym dostarczenie ZamawiĄącemu inwentaryzacji geodezyjnej robót w ilości 3 egz.

3. Zamówienie podzielone jest na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofeń częściowych,

\Ąkonawca może złożyó ofertę na wszystkie części zamówienia.

Zamówienie może zostać udzielone temu samemu \Ąkonawcy na wszystkie częścizamówienia.

Wartością zamówienia jest łączna wańośó poszczególnych części zamówienia.

4. Podział na części:

czĘŚc l: pn. ,, Budowa odcinków sieciwodociągowejw miejscowościach Radziwiłłów i Puszcza

Mariańska oraz budowa odcinków sieci kanalizacjisanitarnejw miejscowościach

Radziwiłłów, P uszcza Mariańska i Bańn iki ".

Część pierwsza zamówienia obejmuje budowę następujących odcinków sieciwodociągowej i sieci

kanaIizacji sanitarnej:

1/ Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 242,00 m z rur PVC Dz,'t10 mm w miejscowości

Radziwiłłów, w obrębie drogi gminnel nr 470244W (ul. Dworcowa), położonej na działce nr ewid.

256 oraz drogi wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 29715,29615 i 29616.

2/ Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości 264,00 m z lur PVC Dn 200 mm w

miejscowości Radziwiłłów, w obrębie drogi gminnĄ nr 470244W (ul. Dworcowa), położonej na

działce nr ewid. 256 oraz drogi wewnętrznej, położonej na działkach nr ewid. 29715,29615 i29616,

3/ Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 137,00 m z rur PVC Dz,11 0 mm w miejscowości

Puszcza Mariańska, w obrębie drogi wewnętznej (ul. Stanisława Papczyńskiego), połozonej na

działce nr ewid. 4318 oraz drogiwewnętrznej połozonej na działce nr ewid. 43126.

4/ Budowa odcinka sieci karralizacji sanitarnej o długości 145,00 m z rur PVC Dn 200 mm w

miejscowości Puszcza Mariańska, w obrębie drogiwewnętznej (ul. Stanisława Papczyńskiego)

połozonej na działce nr ewid. 4318 oraz drogiwewnętznej położonej na działce nr ewid. 43126,
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5/ Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości 88,00 mz rw PVC Dn 150 mm w miejsco-

wości Bańniki, w obrębie drogi gminnej nr 470221W ( ul. Parkowa ), położonej na działce nr

ewid. 84, orazw obrębie działki o nr ewid. 13114.

czĘŚĆ tl: pn. ,, Budowa odcinków sieciwodociągowejw miejscowościach Radziwiłłów,

Waleriany - Studzieniec oraz Zator ",

Częśó druga zamówienia obejmuje budowę następujących odcinków sieciwodociągowej:

{/ Budowa odcinka sieciwodociągowej o długości 295,00 m z rur PVC Dz. 110 mm w miejscowości

Radziwiłłów, w obrębie drogi gminnĄ nr 470244W ( ul. Dworcowa ), położonej na działce nr ewid.

256 oraz drogi wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 25715,

2/ Budowa odcinka sieciwodociągowej o długości 505,00 m z rur PVC Dz. 110 mm w miejscowoś-

ciach Waleriany i Studzieniec, w obrębie dróg wewnętrznych, połoźonych na działkach nr ewid,

17711 i 177l15 w miejscowościWaleriany i na działce nr ewid. 182w miejscowości Studzieniec.

3/ Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 525,00 mz rur PVC Dz.160 mm w miejscowości

Zator, w obrębie drogi wewnętznej, położonej na działce nr ewid. 170.

5. PĘektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały odpowiednio w załącznikach nr 6a i 6b

do S\M.

6, Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Dla budowy sieci wodociągowej:

45.23.13.00-8 _ (główny) roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

do od prowa dzania ścieków;

45,23.21.00-3 - roboty pomocnicze w zakresie wodociągów;

45.11,12.00-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

45.11.12.40-2 - roboty w zakresie odwadniania gruntu;

45.23.31.42-6 - roboty w zakresie naprawy dróg.

Dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej:

45.23,24.40-8 - (główny) roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do

odprowadzan ia ścieków;

45.11.12.00-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

45.11.12.40-2 - roboty w zakresie odwadniania gruntu.

7, Zamawiający dopuszcza składania ofeń częściowych.

8. ZamawiĄący nie dopuszcza składania ofert wariantowych oruz w postaci katalogów

elektronicznych.

9. ZamawiĄący pzewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art.214 ust. 1 pkt 7.

10. Zamawiający, na podstawie art. 95 ust 1 ustawy p,z.p wymaga zatrudnienia w okresie realizacji

zamówienia pzez \AĄlkonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace w sposób
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określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U. z20119 r. poz.

1040,1043 i 1495) osób wykonujący bezpośrednio roboty budowlane polegające na:

-czynności związane z montażem rur wodociągowych, urządzeń i armatury, z wykonaniem

podsypek i obsypek ochronnych rur wodociągowych oraz wykonaniem prac pomocniczych

i porządkowych,

- czynności związane z montażem rur kanalizacyjnych i studni rewizyjnych, z wykonaniem

podsypek i obsypek ochronnych rur kanalizacyjnych oraz wykonaniem prac pomocniczych

i poządkowych.

Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia pzez \A|konawcę wymagań, o

których mowa w ań, 95 ust. 1, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zastały zawarte

w projektowanych postanowieniach umów.

11. Zgodniezart,455 ust. 2 ustawy p.z.p,zamawiający dopuszcza mozliwośó dokonania zmiany

umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, do wysokości

15 % wartości pierwotnej umowy,

1ż. Zamawiający dopuszcza powiezen ie zamówien ia podwykonawco m.

13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy przedmiotu, na którego zasoby

\Ałkonawca powoływał się, na zasadach określonych w ań. 118 ust. 1, w celu wykazania

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, \Alkonawca jest obowiązany wykazać

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je

w stopniu nie mniejszym niź podwykonawca, na którego zasoby \Ałkonawca powoływał się w

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

14, llekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Warunków Zamówienia, mowa jest o

przedmiocie zamówienia bez bliźszego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot

zamówienia opisany niniejszym rozdziale, oraz w załącznikach do SWZ.

v. WlzJA LoKALNA

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej,

VI. PODWYKONAWSTWO

1. Vlr!konawca może powiezyć wykonanie częścizamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. ZamawiĄący nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez V}lkonawcę kluczowych

części zamówienia.

3. Vlrlkonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,

składa, wraz z ofeńą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potzeby realizacji przedmiotu zamówienia lub inny
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podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4, Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, musi potwierdzac, że

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczegolności.

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposob i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach ktorego wykonawca

polega w odniesieniu do warunkow udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, ktorych wskazane

zdolności dotyczą.

VII. TERMIN WYKoNAN lA zAMoWlENlA

1. Termin realizacji zamówienia wynosi:

_ 2 miesiące od podpisania umowy na zadanie określone w pkt 1 pieruszej części zamowienia;

- 5 miesięcy od podpisania umowy na pozostałe zadania mieszczące się w pierwszej i drugiej

części zamowienia.

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorach

umów stanowiących załącznik nr 6a i załącznik nr 6b do SWZ.

VIII. WARUNK| UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się \ĄĄlkonawcy, któzy nie podlegają wykluczeniu na

zasadach określonych w Rozdziale lX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego

warunki udziału w postępowaniu.

2, O udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się V\Ąlkonawcy, któzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

ZamawiĄący nie stawia warunku w powyższym zakresie,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczei lub zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów:

ZamawiĄący nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowejl

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

ZamawiĄący uzna ten warunek za spełniony, w plzypadku gdy Vllkonawca wykaże, że

wykonał roboty budowlane polegające na budowie co najmniej dwóch sieci sanitarnych

(wodociągowych lub kanalizacyjnych) o wańości co najmniej 100 000 złotych każda z nich

i przedstawi dowody, ze roboty te zostały wykonane nalezycie ( np. referencje, protokoły

7łrc'u
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odbioru robóo. V}lkonawca może Wykazaó spełnienie powyższego Warunku zarÓWno gdy

roboty budowlane były wykonywane na podstawie jednej umowy lub kilku umów.

W celu wykazania spełniania powyższego warunku \Ąkonawca składa wykaz robót

budowlanychzwiązanych z budową sieci sanitarnych (wodociągowych lub kanalizacyjnych)

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z

podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których

roboty te zostały wykonane oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane

zostały wykonane należycie w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodamitaki mogą być np, referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane, a jezeli z uzasadnionej pzyczyny o charakterze obiektywnym Vllkonawca

nie jest w stanie uzyskaó tych dokumentów- inne dokumenty.

Uwaga : Wykonawca, który złoży ofeńę na każdą część zamówienia może posługiwaĆ się tymi

samymi referencjami( protokołamiodbioru itp.) w odniesieniu do każdej z częścizamówienia,

o ile dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. ZamawiĄący, w stosunku do \AĄlkonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza

łączne spełnianie warunku pzez \Afikonawców.

4. Zamawiający moźe na każdym etapie postępowania, uznaó, że wykonawca nie posiada

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesÓw, w

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację

zamówienia.

IX. PODSTAVVY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWAN|A

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się \ĄĄlkonawców, w stosunku do ktorych

zachodzi ktorakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p,tj. wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, ktorego prawonrocnie skazano za przestępstwo:

a) r_łdziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktorym fi]owa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art.228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego
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pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym mowa w aft. 299 Kodeksu

karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w ań. 1'15 § 20 Kodeksu karnego, lub mające

na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenla wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w ań. 9 ust. 2

ustawy z dnia 15 czenłca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w ań. 296-307 Kodeksu mającym na

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o ktorym mowa w art. 258 Kodeksu

karnego, przestępstwo oszustwa, o ktorym mowa w ań, 286 Kodeksu karnego, przestępstwo

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art,270-277d Kodeksu karnego, lub

przestępstwo skarbowe,

h) oktorym mowawart.9 ust 1i3lubart. 10 ustawyzdnia 15czerwca 2012r. oskutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającyrn wbrew przepisom na terytorium

Rzeczy pospol iiej PoIskiej

- ltlb za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jezeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspolnika społki

w społce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w społce komandytowej lub

komandytowo_akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o ktorym mowa

w pkt 1;

3) wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sądLi lub ostateczną decyzję administracyjną o

zaleganiu z uiszczeniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

chyba ze wykonawca odpowiednro przed upływem terminu do składania wnioskow o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał

płatności naleznych podatkow, opłat lLlb składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiązące porozumienie w sprawie spłaty tych nalezności;

4) wobec ktorego prawomocnie orzeczono zakaz ubieganla się o zamówienia publiczne;

5)jezeli zarnawiający moze stwierdzic, na podstawie wiarygodnych przesłanek, ze wykonawca

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie malące na celu zakłocenie konkurencji, w

szczegolnościjezeli naleząc do tejsamejgrupy kapitałowejw rozumieniu ustawy zdnia 16lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,złożyli odrębne ofeńy, ofeńy częściowe lub wnioski

o dopuszczenie do udziału w postępowaniLr, chyba że wykażą, ze przygotowali te oferty lub

wnioski niezaleznie od siebie,
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6) jezeli, w przypadkach, o ktorych mowa w ań. 85 ust. 1, doszło do zakłocenia konkLlrencji

wynikającego z wcześniejszego zaangazowania tego wykonawcy |Llb podmiotu, ktory należy z

wykonawcą do tej sanrej grilpy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentow, chyba że spowodowane tym zakłocenie konkurencji moze

byc wyeliminowane w inny sposob niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamowienia.

Zamawiający wykluczy także z udziału w postępowaniu wykonawcę w stosunku do ktorego

otwarto likwidację, ogłoszono upadłośc, ktorego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł

układ z wierzycielami, którego działalnośc gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w

innej tego rodzĄu sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach

miejsca wszczęcia tej procedury ( art,109 ust.1 pkt 4 pzp ),

\Ałkluczenie \Ąfukonawcy następuje zgodnie z art. 111 p,z.p.

X. OŚW|ADCZEN|A l DOKUMENTY JAK|E ZOBOWIĄZAN!SĄ DOSTARCZYC WYKONAWCYW

CELU PoTW|ERDZEN|A sPEŁNlANtA WARUNKoW UDZIAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz

VVYKAZAN|ABRAKU PoDSTAW WYKLUGZENIA (PoDMloToWE Śnooxl DoWoDoWE)

Do ofeńy \Afikonawca zobowiązany jest dołączyó aktualne na dzień składania ofeń oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ oraz

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr3 do

SWZ;

lnformacje zawańe w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że

V$konawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

\Ałkonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających

zasoby, przedstawia wrazz oświadczeniami, o którym mowa w pkt. X.1., także oświadczenie

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu, w

zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby

W pzypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawcóW oświadczenia, o których

mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z

wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

\A&konawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,

składa, wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacjizamówienia lub inny podmiotowy środek

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
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6. ZamawiĄący wzywa wykonawcę, którego ofeńa została najwyżej oceniona, do złoźenia w

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków

dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

7. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
,l) oświadczenie wykonawcy, w zakresie ań. 108 ust. ,t pkt 5 ustawy, o braku pzynależności do tej

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsumentów (Dz. l,). z2020 r, poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofeńę, ofeńę

częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o

pzynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami

potwierdzającymi przygotowanie ofeńy, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezącego do tej samej grupy kapitałowej -
załącznik nr 5 do SWZ;

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i lnformacji o

Działalności Gospodarczej, w zakresie art, 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej

niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne pzepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji;

3)wykaz robót budowlanych, związanych z budową sieci sanitarnych (wodociągowych lub

kanalizacyjnych) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat pzed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie,

wlaz z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których roboty te zostały wykonane oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane

zostały wykonane należycie w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodamitaki mogą być np. referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane, a jezeli z uzasadnionel przyczyny o charakteze obiektywnym \Afikonawca nie

jest w stanie uzyskaó tych dokumentów- inne dokumenty. \Ań7kaz robót stanowi załącznik nr 4 do

swz.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, w przypadku gdy \Ąń7konawca wykaże, że wykonał

roboty budowlane polegające na budowie co najmniej dwóch sieci sanitarnych (wodociągowych lub

kanalizacyjnych) o wańości co najmniej 100 000 złotych każda z nich i pzedstawi dowody, że roboty

te zostały wykonane nalezycie ( np. referencje, protokoły odbioru robót). \Ąkonawca moźe wykazaó

spełnienie powyższego warunku zarówno gdy roboty budowlane były wykonywane na podstawie

jednej umowy lub kilku umów.

8. Jeżeli \Ąkonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 7 pkt 2, składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości jego aktywami nie zaządza

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalnośó gospodarcza nie jest

P,{r"'u,,
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zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej,

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

9. Jezeli w kraju, w którym \Ąkonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa w ust, 7 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem

zawierającym odpowiednio oświadczenie \AĄlkonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone

pod pzysięgą, lub, jeżeliw kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma

przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,

notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na

siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

10.ZamawiĄący nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskaó 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, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym

mowa w art.125 ust. 1 p.z.p dane umoźliwiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi

oświadczenia, o którym mowa w art, 125 ust, 1.

11. \Ań7konawca nie jest zobowiązany do złozenia podmiotowych środków dowodowych, które

zamawiający posiada, jeźeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i

aktualnośó.

12. w zakresie nieuregulowanym ustawą p.z,p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów

składanych przez V[konawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technotogii z Onia 23 grudnia 2020 r. w sprawie

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może

żądaó zamawiĄący od wykonawcy oraz rczpożądzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia

3Ogrudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środkow komunikacji elektronicznej w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,

xI. PoLEGAN|E NAzAsoBAcH lNNYcH PoDMloTÓW

1.\Afikonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2.W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegaó na

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do

realizaĄi którego te zdolności są wymagane,
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3.Ękonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,

składa, wrazzofeńą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi

zasobami tych podmiotów zgodnie z art. 118 ust. 3 p.z.p, Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr

29ai29b do SWZ.

 .ZamawiĄący ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie pzezwykonawcę spełniania warunków

udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia, które zostały pzewidziane względem wykonawcy.

5.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają

spełniania pzez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodząwobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie

spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 122 w zw. z art. 266 p.z.p.

6.UWAGA: VlĄlkonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zgodnie z art.

123 w zw. z art. 266 p.z.p.

7.\Ań7konawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających

zasoby, przedstawia, wtaz z oświadczeniami, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego

podmiotu.

,XI,!.INFÓRMAGJA B'LR WxoNAWcÓW w§pÓurte], UBlEGRuĄcYcH slĘ o UDZIELENIE.

ZAlMoWlENlA (§PoŁl( CYWI|-NE, KoNsoRcJA) : ,

1.\ĄĄlkonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim pzypadku Vlr!konawcy

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania

izawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno byó załączone do

ofeńy.

2.W pnypadku \Afikonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,

o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy

z wykonawcow wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3.\Ań7konawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do ofeńy oświadczenie,

z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzĄące brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa

Rażdy z \Ałkonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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XIII. sPosÓB KoMUNlKAcJl oRAz WYJAŚNlENlA TREśGlswz

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana

informacji oraz pzekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a

wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p,, odbywa się przy użyciu

środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki

komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną (Dz, U. z2020 r, poz,344),

2. ofeńę, oświadczenia, o których mowa w ań. ,125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe,

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci

elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególnościw formatach .txt, .ńf,

.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofeńę, atalże oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ

składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z ań. 63 ust, 2 p.z.p.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje \AĄlkonawcy pzekazująpzez Platformę

dostępną pod adresem:

kau.llptp,ti;orruaz:łkpppy"g,lltl.pu zp T9§ś9ń!8§,

1) Kozystanie z Platformy przez Wlkonawcę jest bezpłatne.

2) \Ąkonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego:

a)akceptuje warunki kozystania z Platformy ,,https://p|atformazakupowa.pl" określone w

Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem

https://www.platftrmazahlpowa.pl/strona/]-regulaminoraz uznĄe go zawiążący;

b)Zapoznał i stosuje się do lnstrukcji składania oferVwniosków dostępnej pod linkiem

http s : //www. pl atfor maz ahlp ow a. pl/ s trona/ 4 5 -ins trukcj e.

4. Sposób spoządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z

wymaganiamiokreślonymiw rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 p.z.p.

5. Maksymalny rozmiar plików pzesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.

6. Zadatę:

1) przekazania ofeńy przyjmuje się datę jej puekazania w systemie Platformy poprzez

kliknięcie przycisku ,,Aóżofertę" iwyświetleniu komunikatu,że ofeńa zostałazłożonai

2) zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków

dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz

innych informacji spoządzorrych pienrotnie w postaci papierowej, pzyjmuje się datę

kliknięcia przycisku ,,VWśIij wiadomośó" po których pojawi się komunikat, że wiadomość

została wysłana do ZamawiĄącego,

7. osobą uprawnioną do porozumiewania się z V§konawcami w zakresie proceduralnym:

Aleksandra Góraj, 1g1. +48 (46) 831 81 51;
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Wkorespondencji kierowanej do Zamawiającego Ękonawcy powinni posługiwaó się numerem

przed miotowego postępowan ia.

\Ękonawca może zwróció się do ZamawiĄącego za pośrednictwem Platformy z wnioskiem o

wyjaśnienie treści S\Aż.

ZamawiĄący jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni

pzed upływem terminu składania odpowiednio ofeń, udostępniając je na stronie internetowej

prowadzonego postępowania (Platformie), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści

SWZ wpłynĄ do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upĘwem terminu składania

odpowiednio ofert.

Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt Xll1.10 S\^lZ,

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego pzygotowania i

złożenia ofert. W pzypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o

którym mowa w pkt. Xll|,10 SWZ, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ

oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofeń.

pzedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt, Xll1.11 S\Aż, nie wpływa na bieg

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SV\ż,

XIV. OP|S SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWnOCZEŃ ! DOKUMENTOW

1.\Ąrlkonawca może złożyó tylko jedną ofertę.

2.Treśó oferty musi odpowiadaó treści S\M.

3.ofeńę składa się na Formulazu Ofertowym - zgodnie zZałącznikiem nr 1 do SWZ. Wrazz ofertą

\Arlkonawca jest zobowiąz any złoży ć:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie zzałącznikiem nr

2 do SWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie

zzałącznikiem nr 3 do SWZ, o których mowa w Rozdziale X.1 SWZ;

2) Oświadczenia wskazane w pkt X,3-4 SWZ (jeżelidotyczy);

3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pkt. X1.5, S\AłZ fieżeli dotyczy);

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania ofeńy; odpowiednie

pełnomocn ictwa(jeźeli dotyczy).

4.ofeńa powinna byó podpisanaprzezosobę upoważnioną do reprezentowania Vlfikonawcy, zgodnie

ztormąreprezentacji \A!konawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej

formy organizacyjnej Mń7konawcy albo przez upełnomocnionego pzedstawiciela V\fokonawcy.

S.oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być spoządzone zgodnie z tymi

wzorami, co do treści oraz opisu kolumn iwierszy.
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6.0feńę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

7.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę

powinien być czytelny.

8.Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę pzedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z2020 r.

poz. 1913), jeżeli wykonawca , wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą byó one

udostępnione oraz wykazał, że zastzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

\Ąkonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.222 ust. 5 p.z.p,

9.W celu złożenia ofeńy należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z

instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem

hĘs : //platformazakupowa.pl/pn/p uszcza_marianska/proceedings,

1O.Przed upływem terminu składania ofeń, \Ąkonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty

lub wycofaó ofertę. Wtym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk,,\At!cofaj ofertę". Zmiana

ofeńy następuje popzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.

11.Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające

umocowanie do reprezentowania, spoządzone w języku obcym pzekazuje się wraz z tłumaczeniem

na język polski.

12.Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem

izłożeniem ofeńy ponosi Wykonawca składający ofeńę. ZamawiĄący nie przewiduje zwrotu kosztów

udziału w postępowaniu.

XV. SPOSOBOBLICZENIA CENY OFERTY

1. \Arlkonawca podaje cenę za realizację pzedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formulaza

Ofeńowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

2. Cena ofeńowa brutto musi uwzględniaó wszystkie koszty związane z realizaĄą przedmiotu

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami

u mowy/ów określonymi w n iniejszej S\Ąż.

3. Cena podana na Formulazu Ofeńowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i

wyczerpującą wszelkie należności V[konawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją

przedmiotu zamówienia.

4. Cena oferty powinna byó wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc

po pzecinku.

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

6. Vlłliczona cena ofeńy brutto będzie służyć do porównania złożonych ofeń i do rozliczenia w

trakcie realizaĄi zamówien ia.
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7, Jeżeli została złożona ofeńa, które.l wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą zdnia 11 marca 2OO4 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z 2020 r, poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający

dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby

obowiązek rozliczyć zgodnie z art.225 p.z.p.W ofercie, o któĘ mowa w ust. '1, wykonawca ma

obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego ofeńy będzie prowadził do powstania u

zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą

prowadz iły d o powstan ia obowiązku podatkowego 
;

3) wskazania wańości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego,

bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie

miała zastosowanie.

8. Wzór Formularza Ofeńowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiąący nie wymaga wniesienia wadium.

XVII. TERMlN zWlĄzANlA oFERTĄ

1.\Ąkonawca będzie związany ofertą pzez okres 30 dni, tj. do dnia 03.06.202{l., pży czym

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert,

2.W pzypadku gdy wybór najkorzystniejszej ofeńy nie nastąpi przed upływem terminu związania

ofertą wskazanego w ust. 1, ZamawiĄący pzed upływem terminu związania ofertą zwraca się

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na pzedłużenie tego terminu o wskazywany pżez

niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofeńą wymaga złożenia przez

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na pzedłużenie terminu związania ofertą.

xvIII. sPosoB lTERM|N SKŁADANIA lTERMIN oTWARclA oFERT

1 .Ofeńę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale XlV nalezy złożyó popżez platformę

https://platformazakupowa.pl/pn/puszcza_marianska/proceedings do dnia 05.05.2021r. do godziny

9:00.

2.0 terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3.Otwarcie ofeń nastąpiw dniu 05.05.2021r. do godziny 9:30 popzez platformę

https://platformazaku powa. pl/pnip uszcza_maria nska/proceed i ngs,
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4.Najpóźniej przed otwarciem ofeń, zamawia1ący udostępni na stronie internetowej prowadzonego

postępowania informację o kwocie, 1akązamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamowienia.

5,Niezwłocznie po otwarciu ofert zgodnie z art. 222 ust,5 p.z.p. zamawiający, udostępni na stronie

internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, których ofeńy zostały otwańe;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofeńach.

xlx. oPIs KRYTERIoW ocENY oFERT, WR.AZ z PoDANIEM WAG TYCH KRYTERIoW l

SPOSOBU OCENY OFERT

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty ZamawiĄący będzie się kierował następującymi kryteriami

oceny ofert :

1) Cena ofeńy brutto (C) - waga kryterium 60%;

2) Okres gwarancji(G)- waga kryterium 40%.

2.Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena ofeńy brutto (C) - waga 60%

cena najniższa brutto*

pkt x 60%

cena ofeńy ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofeń niepodlegających odzuceniu

a) Podstawą przyznania punktóww kryterium,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana

przez V§konawcę w Formularzu Ofertowym.

b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Vlłkonawca poniesie w

związku z realizaĄą pzedmiotu zamówienia,

2) Okres gwarancji (G) - waga 40%

Kryterium ,,Okres gwarancji" (G) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia

wykonawcy złożonego w Formularzu ofeńy. W pzypadku, gdy wykonawca nie zadeklaruje

żadnego terminu gwarancji w Formularzu ofertowym, zamawiający przyjmie, że

wykonawca udziela minimalnego terminu gwarancji na okres 36 miesięcy.

Zazadeklarowany przez wykonawcę termin gwarancjiw swojej ofercie wykonawca otzyma

następującą punktację:

- 36 miesięcy - 0 pkt

- 48 miesięcy - 38 pkt

- 60 miesięcy iwięcej - 40 pkt
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Jezeli \Afikonawca poda w formularzu ofeńy okres gwarancji ponizej 36 miesięcy

ZamawiĄący odrzuci taką ofertę jako niezgodną z treścią SWZ.

Uwaga: w formularzy ofertowym należy \ĄĄlkonawca podaje okres gwarancji w pełnych miesiącach.

3. Punktacja pruyznawana ofertom w poszczegolnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie zzasadami arytmetyki.

4.W toku badania i oceny ofeń Zamawiający moze żądac od \Ą&konawcy wyjaśnień dotyczących

treścizłożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

5.Zamawialący udzielizamowienia \A/ykonawcy, którego ofeńa zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XX. lNFORMACJE O FORMALNOŚCIAGH, JAKIE POW!NNY BYC DOPEŁNlONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARC|A UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBL|CZNEGO

1.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niź 5 dni

od dnia pzesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z.ZamawiĄący może zawrzeó umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,

októrymmowawust. 1,jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie

podstawowym złoźono tylko jedną ofeńę.

3.\Afrkonawca, którego ofeńa zostanie uznana za najkorzystniejszą, nie bedzie zobowiązany przed

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4.W przypadku wyboru oterty złożonej puez \Ąkonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie

za mówien ia pu b l icznego u mowy reg u l ującej współpracę tych \Afikonawców.

5.\Ań7konawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w siedzibie ZamawiĄącego, w terminie

wskazany m przez Zamawiającego,

XXI. VVYMAGAN|A DOTYCZĄCEZABEZPIECZENIANALEŹYTEGOVVYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesieniazabezpieczenia należytego wykonania umowy,

xxII. NFońMAc.lE o rneśclZAWIERANEJ UMoWY oRAz MożLMoŚćlue.l zMlANY

1.\Ąfrbrany \Ąkonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych we ,,Wzorach Umów", stanowiących załącznik nr 6a i załącznik 6b do SWZ.

2,Zakres świadczenia V§konawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawańym

w ofercie.
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3.ZamawiĄący przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treściwybranej oferty

w zakresie uregulowanym w ań. 454-455 p,z.p, oraz określonych we ,,Wzorach Umów", stanowiących

załącznik nr 6a i załącznik 6b do SWZ.

4.Zmiana umowy wymaga dla swejważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

XXIII. POUCZENIE O ŚROOXRCH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY

środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi

konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub

nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieśó szkodę w wyniku naruszenia przez

zamawiającego przepisów ustawy p.z. p.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również

organizacjom wpisanym na listę, o któĘ mowa w art. 469 pkt 15 p.z,p. oruz Rzecznikowi Małych

i Średnich Przedsiębiorców.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z pzepisami ustawy czynność ZamawiĄącego, 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;

odwołanie wnosi się do Prezesa lzby. 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.

odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie

internetowej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia pzekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została pzekazana przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej,

2\ 10 dni od dnia pzekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została puekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

odwołaniewprzypadkachinnychniżokreślonewpkt5i6wnosisięwterminie5dnioddnia,w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąó wiadomość o

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie lzby oraz postanowienie Prezesa lzby, o którym mowa w ań. 519 ust. 1 ustawy

p.z,p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,
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9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy

ustawy zdnia 17listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy

ustawy p.z.p. nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamowień publicznych, zwanego

dalej "sądem zamowień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia

orzeczenia lzby lub postanowienia Prezesa lzby, o ktorym mowawań.519 ust. 1 ustawy p.z.p,,

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placowce pocztowej

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest

równoznaczne z jej wniesieniem.

12, Prezes lzby przekazuje skargę wrazz aktami postępowania odwoławczego do sądu zamowień

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania,

XXIV. VVYKAZ ZAŁĄCZNIKOW DO SWZ

Załączniknr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załączniknr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 \Ą|kaz wykonanych robót budowlanych

Załączniknr 5 oświadczenie dotyczące przynależności lub braku pzynależności do tej samej

grupy kapitałowej

Załącznik nr 6a Wzór umowy dot, Części l zamówienia

Załączniknr 6b Wzór umowy dot. Części ll zamówienia

Załącznik nr 7 Pzedmiar robót na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów w

obrębie działek nr ewid. 256,29715,29615 i29616

Załączniknr 8 Przedmiar robót na budowę sieci kanalizacji sanitarnejw miejscowości

Radziwiłłów w obrębie działek nr ewid. 256, 297l5, 29615 i 29616

Załącznik nr 9 Przedmiar robót na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza

Mariańska w obrębie działek nr ewid. 4318 i 43126

Załącznik nr 10 Przedmiar robót na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Puszcza Mariańska w obrębie działek nr ewid, 4318 i 43126

Załącznik nr 11 Przedmiar robót na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bańniki

w obrębie działek nr ewid. 84 i 13114

Załącznik nr 12 Przedmiar robót na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów w

obrębie działek nr ewid. 256 i 25715

Załączniknr 13 Pzedmiar robót na budowę sieciwodociągowejw miejscowościach Waleriany

i Studzieniec w obrębie działek nr ewid, 17711, 177115 i 182

,/;***>
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Załączniknr 14

Załączniknr 15

Załączniknr 16

Załączniknr 17

Załączniknr 18

Załączniknr 19

Załączniknr 20

Załączniknr 21

Załączniknr 22

Załączniknr 23

Załączniknr 24

Załączniknr 25

Załączniknr 26

Załączni(nr 27

Załączniknr 28

Załączniknr 29a

Załącznik nr 29b

Przedmiar robót na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zator w

obrębie działki nr ewid. 170

Projekt budowlany sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w

miejscowości Radziwiłłów w obrębie działek nr ewid. 256,29715,29615 i 29616

PĘekt budowlany sieciwodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnejw

miejscowości Puszcza Mariańska w obrębie działek nr ewid, 4318 i 43126

Prqekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bańniki w

obrębie działek nr ewid. 84 i 13114

PĄekt budowlany sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów w obrębie

działek nr ewid. 256 i 257 15

Projekt budowlany sieci wodociągowej w miejscowościach Waleriany i

Studzieniec w obrębie działek nr ewid. 177l1,177l15 i 182

P rojekt budowlany sieci wodociągowej w miejscowości Zatonł obręb ie działki

nr ewid. 170

STWIORB na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów w

obrębie działek nr ewid. 256, 29715, 29615 i 29616

STWORB na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów

w obrębie działek nr ewid. 256,297l5,29615 i29616

STWORB na budowę sieciwodociągowejw miejscowości Puszcza Mariańska

w obrębie działek nr ewid. 4318 i 43126

STW|ORB na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puszcza

Mariańska w obrębie działek nr ewid. 4318 i 43126

STW|ORB na budowę sieci kanalizacji sanitarnejw miejscowości Bartnikiw

obrębie działek nr ewid. 84 i 13114

STWIORB na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów w

obrębie działek nr ewid. 256 i 257l5

STWORB na budowę sieciwodociągowejw miejscowościach Waleriany i

Studzieniec w obrębie działek nr ewid. 177l1,177l15 i 182

STWORB na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zator w obrębie

działki nr ewid. 170

Zobowiązanie podmiotu o oddaniu \Afikonawcy swoich zasobów w zakresie

zdolności technicznych/zawodowych - dot. Części l zamówienia

Zobowiązanie podmiotu o oddaniu \AA7konawcy swoich zasobów w zakresie

zdolności dot. Części ll zamówienia

o)
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