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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325333-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2019/S 132-325333

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki
ul. Cegielniana 4
Grodzisk Mazowiecki
05-825
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Miazek, Beata Kurzynka
Tel.:  +48 227243036
E-mail: zamowienia@zwik-grodzisk.pl 
Faks:  +48 227241129
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zwik-grodzisk.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dzięciołowej we wsi Szczęsne w gm. Grodzisk
Mazowiecki
Numer referencyjny: 36/DO/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45231300

mailto:zamowienia@zwik-grodzisk.pl
http://www.zwik-grodzisk.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z rur Ø110mm PE o łącznej długości 496,5m i
sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 587,0 oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w
ilości 31 sztuk i łącznej długości 149,0m. Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ew. 48/6, 48/13, 48/20 we wsi
Szczęsne w ul. Dzięciołowej.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie
umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo mazowieckie, gmina Grodzisk Mazowiecki

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z rur Ø110mm PE o łącznej długości 496,5m i
sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 587,0 oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w
ilości 31 sztuk i łącznej długości 149,0m. Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ew. 48/6, 48/13, 48/20 we wsi
Szczęsne w ul. Dzięciołowej.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.03.00-00-0193/16
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki” nr POIS.02.03.00-00-0193/16 w ramach
działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca składa:
— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 z wyłączeniem
lit. d, 14 i 21 Ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym przez
Zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
— 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 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;
— 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,
— 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
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp,
— oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji —
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
— oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia,
— oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy Pzp,
— oświadczenia Wykonawcy (na druku własnym) o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 7 Ustawy Pzp,
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— oświadczenia Wykonawcy (na druku własnym) o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.
poz. 716).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.2–4.4.4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt 4.4.10 i pkt 4.4.11 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 4.4.11 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.10. i pkt 4.4.11 SIWZ,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 4.4.12 i pkt 4.4.13 SIWZ stosuje się.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
— wykazu robót budowlanych, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1.2) lit. c) SIWZ, wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty budowlane te zostały wykonane z wykorzystaniem Załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności o tym, czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty:
— wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem Załącznika nr 6 do SIWZ,
— dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4.1–4.9 VII Rozdziału SIWZ, odnoszących się do podmiotów na
zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (jeżeli
dotyczy),
— w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa
w ust. 4 pkt 4.1-4.9 VII Rozdziału SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie zdolności technicznej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy — w tym okresie, należycie wykonał:
— co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie odcinków sieci wodociągowej o średnicy
przewodu nie mniejszej niż Ø110 mm o łącznej długości nie mniejszej niż 450,0 m
oraz
— co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy
przewodu nie mniejszej niż Ø200 mm o łącznej długości nie mniejszej niż 550,0 m.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu dla każdej z
robót budowlanych poprzez powołanie się na wykonanie jednej umowy lub kilku umów.
W zakresie potencjału osobowego:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia
minimum jedną osobą, która będzie kierować robotami budowlanymi oraz która posiada uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 290), a także ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 65).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może spełniać
jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Pozostałe informacje dotyczące opisu warunku zawarte są w SIWZ dostępnej pod adresem: https://
platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu z postępowania — przesłanki obligatoryjne wykluczenia Wykonawców zawarte są
w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp; przesłanki fakultatywne wykluczenia Wykonawców zawarte są w art. 24
ust. 5 pkt 1–8 ustawy Pzp;
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale V SIWZ.
Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w przedmiocie spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Oświadczenie jest składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ), zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/
UE.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 PLN
(słownie: dziewięć tysięcy zł 00/100).

https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings


Dz.U./S S132
11/07/2019
325333-2019-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 8

11/07/2019 S132
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 8

2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
Pozostałe informacje dotyczące wadium zawarte są w SIWZ dostępnej pod adresem: https://
platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia
umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto za wykonanie
przedmiotu umowy. Pozostałe informacje dotyczące ZNWU zawarte są w SIWZ dostępnej pod adresem: https://
platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1.Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto, podając ją w zapisie liczbowym, zgodnie z treścią Załącznika
nr 2 do SIWZ. Cena określona w ofercie musi być wynikiem kalkulacji przedstawionej w Tabeli kosztowej nr 1 i
nr 2, sporządzonej zgodnie z formularzami stanowiącymi Załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu
przepisu art. 632 Kodeksu cywilnego.
3. Pozostałe informacje zawarte są w SIWZ dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-
grodzisk/proceedings

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma art. 23
ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia Umowy.
2) Oryginał pełnomocnictwa opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub notarialnie poświadczoną
kopię pełnomocnictwa opatrzoną elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez notariusza należy dołączyć
do oferty,
3) Korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców
pełnomocnika (lidera).
4) Każdy z Wykonawców składa oddzielny formularz JEDZ i dołącza go do wspólnej oferty.
Pozostałe informacje zawarte są w SIWZ dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-
grodzisk/proceedings

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy na warunkach przedstawionych projekcie umowy,
stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego.
Zmiana istotnych postanowień umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa tylko w
zakresie wynikającym z ustawy Pzp oraz w przypadkach wskazanych w projekcie umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
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IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
1. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty
niepodlegające odrzuceniu.
2. Aukcja jest jednoetapowa.
3. Pozostałe informacje dotyczące aukcji zawarte są w Rozdziale XV SIWZ.

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/08/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/08/2019
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki, Sala Konferencyjna I piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, dokumentów,
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://
platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk
2.Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą określoną w art. 24aa ustawy Pzp.
3.Zamówienie należy wykonać w terminie: 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4.Wykonawca winien do upływu terminu składania ofert przesłać opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:
a) formularz ofertowy sporządzony i wypełniony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówień
(dalej: JEDZ) zgodne z Załącznikiem nr 9 do SIWZ;
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ) składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia;
c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia;
d) tabelę kosztową nr 1 i nr 2, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ;
e) zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 4 SIWZ — jeżeli dotyczy;
f) dokument potwierdzający wniesienie wadium.
5.Kryteria oceny ofert: cena brutto — 95 %, okres gwarancji (48–60 miesięcy) — 5 %.
6.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów określonych w Rozdziale VII ust. 4 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zasady, w tym terminy odwołań, określa ustawa z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz.U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2019
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