
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

gminy Trzebiechów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 „Gospodarka wodno-ściekowa"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Ogłoszenie nr 767870-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny

36577299000000, ul. Parkowa 1C , 66-132 Trzebiechów, woj. lubuskie, państwo Polska, tel.

683514014, 683514014, e-mail m.wawrzyniak@zgktrzebiechow.pl, a.ogrodnik@zgktrzebiechow.pl,

faks 683514014.

Adres strony internetowej (URL): www.zgktrzebiechow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne www.zgktrzebiechow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100 % udziałem JST

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=eecda8...

2 z 19 16.12.2020, 21:51



Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.zgktrzebiechow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

wymagana jest forma pisemna

Adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 3 Maja 2, 66-132 Trzebiechów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni

ścieków na terenie gminy Trzebiechów

Numer referencyjny: ZGK.271.1.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 3.1Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót

budowlanych oraz: dostawa, montaż i uruchomienie przydomowych mechaniczno-biologicznych

oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, urządzeniami do

odprowadzenia ścieków oczyszczonych do odbiornika, odbiornikiem oczyszczonych ścieków,

zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym legitymujących się certyfikatem

na zgodność z normą PN EN 12566-3+A2:2013 na terenie gm. Trzebiechów w ilości 19 sztuk.

Wymaga się, aby certyfikat zgodności z normą PN EN 12566-3+A2:2013 wystawiony był przez
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laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej. Mechaniczno-biologiczne przydomowe

oczyszczalnie ścieków wraz z urządzeniami do odprowadzenia oczyszczonych ścieków mają być

zainstalowane w obrębie działki użytkownika. Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z

przydomowych oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem wynosiła minimalnie jeden raz na 9

miesięcy i maksymalnie jeden raz na 15 miesięcy. Za ostateczną wielkość (przepustowość) i

sprawność zainstalowanych oczyszczalni odpowiada Wykonawca. Dostawa, montaż i uruchomienie 19

sztuk mechaniczno-biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków, o ile

będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy. Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodne z

obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją zgłoszeniową. 2) Szczegółowy opis

zamówienia stanowi załącznik do SIWZ tj.: załącznik nr 2 oraz dokumentacja techniczna

przydomowej oczyszczalni ścieków dla każdej z 19 lokalizacji a także przedmiary robót. 3) Przedmiot

zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy (załącznik

nr 5 do SIWZ), w szczególności: 1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 maja 2020 r. 2)

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dostarczenia przez

Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru

zamówienia. 4) Zamawiający informuje, iż ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź załącznikach do niej,

powołuje się na nazwy własne. Rozumie przez to produkty podobnego typu tzn. pozwalające osiągnąć

rezultaty jak wskazane produkty. Ponadto Zamawiający informuje, iż ilekroć w treści niniejszej SIWZ

bądź załącznikach do niej, powołuje się na normy, atesty lub certyfikaty, wykonawca może

wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne 5) Wykonawca udzieli

gwarancji na przedmiot zamówienia w okresie nie krótszym niż 24 miesiące od daty odbioru

przedmiotu umowy. 6) Zamówienie obejmuje w szczególności: a) Wykonanie dokumentacji

powykonawczej, b) Wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomości w miejscu gdzie

zaprojektowano mechaniczno-biologiczną przydomową oczyszczalnie ścieków przed wykonywaniem

robót z oznaczeniem: nazwa miejscowości, numer domu, numer geodezyjny działki. c)

Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich 19 użytkowników. d) Przeprowadzenie

rozruchu technologicznego i nadzór nad eksploatacją w okresie gwarancyjnym. e) Przygotowanie i

przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi dla poszczególnych użytkowników oraz dla

Zamawiającego. f) Raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę

wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków z

wybudowanych 19 przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska

wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984). Wyniki oczyszczonych ścieków powinny być
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przeprowadzone i opracowane przez akredytowane laboratorium w tym zakresie. 7) Przy kalkulacji

kosztów Wykonawca musi uwzględnić ponadto: a) konieczność uzgodnienia z Zamawiającym

harmonogramu realizacji robót, b) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy, na własny koszt, c)

ubezpieczenia realizowanego przedmiotu zamówienia na czas realizacji umowy od wszelkich ryzyk,

łącznie z klauzulą zabezpieczającą szkody powstałe w częściach ukończonych, w takim zakresie, by

ochroną ubezpieczeniową objęte były również roboty wykonywane przez podwykonawców, jeśli

Wykonawca posługuje się podwykonawcami, d) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione

osoby, obejmującej wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z

mapą powykonawczą, e) wywiezienie odpadów z terenu budowy wraz z kosztami ich utylizacji, f)

załadunek, wywiezienie i rozładunek materiałów rozbiórkowych i innych, które wskaże inspektor

nadzoru w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na terenie gminy Trzebiechów lub bezpośrednim

sąsiedztwie, g) uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących,

zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem do stanu

pierwotnego zagospodarowania terenów, odtworzenie uszkodzonych, również wskutek poruszania się

sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy, h)

uzgodnienie we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii, ewentualnie punktu zrzutu ścieków

oraz dopełnienia wszelkich formalności, oraz pokrycia kosztów z tym związanych, w tym pokrycia

kosztów zużycia poszczególnych mediów, i) zorganizowanie we własnym zakresie: - zaplecza

budowy, terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń,

Zamawiający nie wskaże nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu

niezbędnego do składowania materiałów, postoju maszyn i urządzeń, a także miejsca poboru wody i

energii elektrycznej oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnym ich

wydzierżawieniem, użyczeniem itp. j) Wykonawca musi przewidzieć realizację robót etapami,

uzgodnionymi z inspektorem nadzoru. k) Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji

rozwiązań materiałowych. Użycie przez Wykonawcę materiałów, urządzeń uzgodnionych przez

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, jeżeli nie uprzedził Zamawiającego o

ryzyku związanym z użyciem określonych materiałów i urządzeń. l) Wykonanie, dla każdej

oczyszczalni, badań ścieków oczyszczonych – przynajmniej 1 badanie w roku przez okres gwarancji.

m) Wykonawca musi przewidzieć sporządzenie dodatkowej dokumentacji w przypadku braku

pozytywnych wyników w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego (załącznik nr 2);

Zamawiający dysponuje rezerwowymi lokalizacjami dla przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wykonujących

bezpośrednio czynności w zakresie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie

na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
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Postanowienie powyższe stosuje się także do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w

realizacji zamówienia. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu

wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji

zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę. Za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych

zapisów Zamawiający przewiduje zastosowanie kar umownych, które opisane są szczegółowo w

projekcie umowy. UWAGA: Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie gdzie mają

być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelki istotne informacje,

które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca dokonuje wizji lokalnej na swój

koszt.

II.5) Główny kod CPV: 45232421-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45232423-3

45232411-6

45111200-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:
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lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 30.05.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z

przedmiotem zamówienia i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę

minimum 300.000,00 zł. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji zamówienia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: - Zamawiający uzna warunek za spełniony (wg załącznika Nr 10 do SIWZ),

jeżeli wykonawca wykaże, że zapewni przy realizacji zamówienia udział: - 1 (jednej) osoby, która

będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania

robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i

kanalizacyjnych lub opowiadające im uprawnienia równoważne, oraz doświadczenie zawodowe na

stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży sanitarnej. Za uprawnienia

równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015

r. poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu

zamówienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=eecda8...

8 z 19 16.12.2020, 21:51



Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) odpis z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.

24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert; b) zaświadczenia 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
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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; c) zaświadczenia właściwej terenowo 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,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami wg załącznika nr 10. b) uwierzytelnioną kopię potwierdzenia zawarcia umowy

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 300.000,00 zł.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

6.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę: 1) Formularz

oferty – wg załącznika nr 1 do SIWZ; 2) Dokument zawierający dane aktualne na dzień składania

ofert (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, informacji o wpisie do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej) potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę

(-y) właściwe umocowaną. Jeżeli oferta, w tym wszystkie oświadczenia i dokumenty zostały
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podpisane przez osobę (-y) działającą (-e) na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć

właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z

oryginałem; 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że na dzień składania ofert

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 do SIWZ; 4) Aktualne

na dzień składania ofert oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega

wykluczeniu z postępowania – wg załącznika nr 4 do SIWZ; 5) oświadczenie w zakresie

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO – załącznik nr 7;

6) oświadczenie dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji

zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1*

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy– załącznik nr 9; 7) Upoważnienie dla osoby

reprezentującej wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów. W przypadku zawiązania

konsorcjum należy załączyć pełnomocnictwo, dla podmiotu reprezentującego kilku wykonawców;

8) Pisemne zobowiązanie do współpracy osób lub podmiotów do oddania do dyspozycji

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załączyć w

przypadku polegania na osobach lub sytuacji innych podmiotów. UWAGA a) Informacje zawarte w

oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 4 i ppkt 5 niniejszego punktu będą stanowić wstępne

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu. b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców

oświadczenie, o którym mowa w ppkt 4 i ppkt 5 niniejszego punktu, składa każdy z wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnienie warunków

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. c)

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza

informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt. 4 i ppkt 5 niniejszego

punktu. d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych

w art. 22a ustawy pzp zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym

mowa w ppkt. 4 i ppkt.5 niniejszego punktu. e) Oświadczenie, o którym mowa w ppkt.4 i ppkt 5

niniejszego punktu należy złożyć w oryginale. f) Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 – tekst jednolity)

winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 6.2 Oświadczenie

wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania w

terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.zgktrzebiechow.pl zakładka: przetargi
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informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy pzp : 1) oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli

oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 6 do SIWZ oraz w przypadku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu; Oświadczenie

należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena (C) 60,00

Okres gwarancji (Og) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
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Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

20.3 Zmiany umowy: ZMIANY UMOWY 1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmian

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

WYKONAWCY: a) w przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO braku konieczności

wykonania części robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy – w takim przypadku zmiana

dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia wysokości należnego

WYKONAWCY wynagrodzenia, o wartość tej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie

kosztorysu ofertowego - WYKONAWCY z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo
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do odszkodowania, i niniejszym zrzeka się prawa do tej części wynagrodzenia, b) w zakresie

dotyczącym zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku stwierdzenia konieczności: - zmiany

materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń oraz technologii wykonania robót w sytuacji gdy

wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanie się niemożliwe, bądź w przypadku

pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu, urządzeń lub technologii nowszej generacji

pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, -

zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub w przypadkach będących

następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) w

zakresie dotyczącym zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy - w takim przypadku

WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowana osoba spełnia

wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymagania stawiane odpowiednio kierownikowi budowy w

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa, d)

w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana

spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie ZAMAWIAJĄCEGO lub

oko-licznościami niezależnymi zarówno od ZAMAWIAJĄCEGO, jak i od WYKONAWCY,

skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania w przypadku: - wstrzymania realizacji

umowy z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, - konieczności usunięcia wady lub

wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność usunięcie wady lub

wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania, - wystąpienia

zwłoki ZAMAWIAJĄCEGO w przekazaniu terenu budowy, - opóźnienia w dokonaniu odbioru z

przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, - warunków atmosferycznych

uniemożliwiających, wykonywanie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób i sprawdzeń, - z

powodu siły wyższej, której wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez

inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez ZAMAWIAJĄCEGO, - odmiennych

od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych,

wodnych itp., w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, obiektów

infrastrukturalnych lub wykopalisk archeologicznych, jeżeli mają wpływ na termin wykonania umowy,

- wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez WYKONAWCĘ np.

odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenia wybuchem; - będącym następstwem opóźnienia w

działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez WYKONAWCĘ, w
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szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji

map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp.; - zlecenia wykonania dodatkowych robót

budowlanych, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji robót objętych niniejszym

postępowaniem. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin

wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania przeszkód spowodowanych tymi

okolicznościami. e) w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku: - ustawowej zmiany

stawki podatku VAT, - konieczności wykonania robót zamiennych, o różnicę pomiędzy wartością robót

zamiennych, a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany

mającej wpływ na wynagrodzenie WYKONAWCY stanowić będzie zatwierdzony przez

ZAMAWIAJĄCEGO kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych

wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego WYKONAWCY – w

przypadku braku właściwych cen WYKONAWCA kalkulując cenę jednostkową przyjmuje ceny

materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż

średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału

poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty, f) w zakresie dotyczącym zmiany zakresu

robót budowlanych, które WYKONAWCA będzie wykonywał za pomocą PODWYKONAWCÓW, g)

w zakresie dotyczącym zmiany PODWYKONAWCY lub podmiotu, na którego zasoby

WYKONAWCA powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp, w celu wykazania

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany

wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany inny PODWYKONAWCA, podmiot lub

WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie

postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa. 2.

ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY w przypadkach określonych w

art. 144 ustawy pzp. 3 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron,

wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 31.12.2020, godzina: 10:00,
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Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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