Ogłoszenie nr 620362-N-2017 z dnia 2017-11-22 r.
Gmina Hyżne: Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Hyżne
poprzez budowę wodociągu w m. Szklary, oraz budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Hyżne- etap VI A i B Część nr 1. (Zadanie nr 1) Budowa
wodociągu w m. Szklary Część nr 2 (Zadanie nr 2). Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Hyżne - etap VI A i B
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
1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn.: „Poprawa gospodarki
wodno ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu w m. Szklary, oraz
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne- etap VI A i B” na operację typu „
Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”
objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Wartość
dofinansowania wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych.
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
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: Gmina Hyżne, krajowy numer
identyfikacyjny 69058208000000, ul. Hyżne 103 , 36024 Hyżne,
woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 295 002, e-mail inwestycje@hyzne.pl,

faks .
Adres strony internetowej (URL): hyzne.pl www.bip.hyzne.pl
Adres profilu nabywcy: hyzne.pl www.bip.hyzne.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
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
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
hyzne.pl www.bip.hyzne.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
nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
tak w formie papierowej -b osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej lub
firmy kurierskiej
Adres:
Gmina Hyżne 36-024 Hyżne 103
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)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa gospodarki
wodno ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu w m. Szklary, oraz
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne- etap VI A i B Część nr 1. (Zadanie
nr 1) Budowa wodociągu w m. Szklary Część nr 2 (Zadanie nr 2). Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne - etap VI A i B
Numer referencyjny: ZP/271.23.2017.JG
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:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do:
wszystkich części
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:
Część nr 1. (Zadanie nr 1) Budowa wodociągu w m. Szklary – łączna długość sieci
wodociągowej 8006 m wykonana z rur PE HD:  Ø 160 mm klasy PE100 SDR 17 
Ø 110 mm klasy PE100 SDR 17 i PE100 SDR 11,  Ø 63 mm klasy PE100 SDR 17
 Ø 50 mm klasy PE100 SDR 11 UWAGA: Załączona dokumentacja techniczna
obejmuje cały zakres prac objęty przedmiotem zamówienia.
Część nr 2 (Zadanie nr 2). Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne - etap VI
A i B – łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej 4490 m wykonana z rur PVC Ø
200 SN8 SDR34 oraz studzienek rewizyjnych systemowych PVC DN 400 z gładką
rurą wznoszącą PVC, kinetą wykonaną z PVC oraz zamknięciem teleskopem z
włazem żeliwnym i studzienek rewizyjnych włazowych DN 1000. UWAGA:
Załączona dokumentacja techniczna obejmuje szerszy zakres prac objęty
przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem
został określony na załączniku nr 13 - Schemat sieci z zakresem do realizacji
przedmiotowego zadania budowa kanalizacji oraz szczegółowo w przedmiarze robót
1. Zakres robót przy budowie wodociągu w m. Szklary obejmuje:
1) Roboty przygotowawcze
2) Roboty ziemne – wykopy
3) Odwodnienie wykopów
4) Roboty budowlano montażowe sieci wodociągowej  Skrzyżowanie z
uzbrojeniem ziemnym – z siecią gazową, lokalną siecią wodociągową, kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi,  Przekroczenie dróg asfaltowych, drogi
wojewódzkiej, kolejki wąskotorowej, stanowisk archeologicznych oraz cieków
wodnych
5) Roboty ziemne – zasypanie
6) Odtworzenie nawierzchni ziemnej
7) Naprawa nawierzchni dróg, poboczy, wjazdów na posesję, ogrodzeń
8) Inwentaryzacja
2. Zakres robót przy budowie kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne:
1) Roboty przygotowawcze

2) Roboty ziemne – wykopy
3) Odwodnienie wykopów
4) Roboty budowlano montażowe kanalizacji grawitacyjnej  Skrzyżowanie z
uzbrojeniem ziemnym – z siecią gazową, wodociągową, kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi,  Przekroczenie dróg asfaltowych, drogi powiatowej oraz
cieków wodnych
5) Roboty ziemne – zasypanie
6) Odtworzenie nawierzchni ziemnej
7) Naprawa nawierzchni dróg, poboczy, wjazdów na posesję, ogrodzeń
8) Inwentaryzacja
3. Szczegółowy zakres robót oraz uwarunkowania lokalizacyjne opisane zostały w
załączonej dokumentacji technicznej oraz niniejszej SIWZ tworząc razem integralną
całość.
4. Przed przystąpieniem do składania ofert zaleca się, aby Wykonawca uzyskał
wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
zapoznając się z terenem budowy i jego otoczeniem.
5. W przypadku nie wykonania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową,
Wykonawca zobowiązany jest opracować na własny koszt dokumentację projektową
zamienną i uzyskać pozwolenie na budowę.
6. Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo finansowy określający termin
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów prac wraz z nakładami
finansowymi. Harmonogram ten przedłoży do akceptacji Zamawiającemu w
terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy.
7. Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, projektem budowlanym i
wykonawczym oraz zgodnie ze STWiOR.
8. Załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Roboty nie ujęte w
Dokumentacji a wynikające z technologii robót budowlanych lub montażu urządzeń
winny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy. Brak wyszczególnienia w
dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora.
9. Wykonawca zobowiązany jest na przekazanym mu terenie budowy:

1) chronić mienie oraz zabezpieczać dostęp na teren budowy osobom
nieupoważnionym przez całą dobę,
2) przestrzegać norm wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w
szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż, oraz zapewniać
bezpieczeństwo osobom przebywającym w otoczeniu terenu budowy,
3) ustalać i utrzymywać ogólny porządek na terenie budowy, w szczególności
poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych maszyn, urządzeń, materiałów,
odpadów, śmieci. 5. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować i oczyścić teren
budowy po zakończeniu na nim robót budowlanych.
6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane używając własnych
materiałów, maszyn i urządzeń. Wykonawca powinien dysponować potencjałem
maszynowym oraz potencjałem ludzkim posiadającym wiedzę, doświadczenie i
odpowiednie kwalifikacje do należytego wykonania zobowiązań (wykonania robót
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego ich ukończenia).
7. Używając własnych materiałów według postanowień ustępu poprzedzającego,
Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały, zgodnie z warunkami
przewidzianymi w SIWZ, które będą odpowiadać wymogom statuowanym w SIWZ
oraz przedmiarze, a także w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn.
zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016
r., poz. 1570) w zakresie dopuszczalności wprowadzania ich do obrotu i stosowania
w budownictwie tzn. posiadania wymaganych atestów, certyfikatów oraz
specyfikacji technicznych.
8. Na każde żądanie Zamawiającego (wyrażone również przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych
materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczalność wprowadzania materiałów
używanych (użytych) do wykonywania robót budowlanych do obrotu i stosowania
w budownictwie, oraz wszystkich innych dokumentów związanych z używanymi
(użytymi) materiałami, które na mocy obowiązujących przepisów prawa

zobowiązany jest posiadać Wykonawca. Żądający zastrzega sobie prawo
skopiowania okazanych mu dokumentów.
9. Wykonawca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z utrzymaniem i
konserwacją zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektów na placu budowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się opracować i wdrożyć plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).
11. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z
elementów przedmiotu zamówienia w tym na wbudowane urządzenia i materiały
wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego.
12. Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią również
postanowienia Projektu umowy – w zakresie nieuregulowanym zapisami Rozdziału
V SIWZ. Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia zawarte zostało w
Projekcie budowlanym, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych.
13. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45100000-8 45111200-0, 45231300-8, 45233000-9, 45231300-8, 45340000-2,
45230000-8,

45340000-2.

14.

Wymagania

dotyczące

zatrudnienia

przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego czynności
1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) , wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
monterów zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz
operatorów sprzętu.

2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały
odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.
3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 9 pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie
realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego,
spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących wskazane w ust. 9 pkt 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
15. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów
przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na
zasadach określonych w § 13 Projektu umowy (Załącznik nr 8). Okres
obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres
ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie
kryterium oceny ofert: gwarancja – 40% 1) Oferta Wykonawcy, który nie określi w
złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 60miesięczną; 2) Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy
aniżeli 60 miesięcy – podlegać będzie odrzuceniu.
16. Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub
urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia
posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w
przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub
zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację
jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez
podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów – jeżeli występują – określone w
dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako
przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i

oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod
warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych
i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem
zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, o ile takowe
występują. 17. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. 18. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy
Pzp Wykonawca powołujący się na zastosowanie rozwiązań równoważnych winien
wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez
udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów
techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów,
aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów
zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać
równoważność proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań w stosunku do
przyjętych w dokumentacji Zamawiającego. Brak w ofercie dokumentów
potwierdzających równoważność rozwiązań stanowić będzie domniemanie
zaoferowania rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach
przetargowych.
II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45231300-8
45233000-9
45231300-8
45340000-2
45230000-8

45340000-2
45110000-1
45111200-0
45112210-0
45232150-8
45112700-2
45232410-9
45110000-1
45231100-6
45233142-6

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:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-09-17

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,
Określenie

o

ile

wynika

warunków: Zamawiający

przedmiotowym

to

z

nie

postępowaniu

stawia
w

odrębnych
warunków
powyższym

przepisów
udziału

w

zakresie

Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie

warunków: Zamawiający

przedmiotowym

nie

postępowaniu

stawia
w

warunków
powyższym

udziału

w

zakresie

Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia: a) wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończył:
Dla część nr 1. (Zadanie nr 1) Budowa wodociągu w m. Szklary - co najmniej 1
robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa sieci wodociągowej o wartości
minimum 1 500 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych
brutto); UWAGA I: Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć robotę

budowlaną zrealizowaną w ramach jednej umowy, która swym zakresem
obejmowała budowę sieci wodociągowej o wartości minimum 1 500 000,00 zł
brutto. UWAGA II: Nie dopuszcza się sumowania wartości robót budowlanych
zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego
wyznaczonego przez Zamawiającego.
Dla Część nr 2 (Zadanie nr 2). Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne etap VI A i B - co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa
sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto (słownie:
jeden milion złotych brutto); UWAGA: UWAGA I: Za robotę budowlaną
odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia należy rozumieć robotę budowlaną zrealizowaną w ramach jednej
umowy, która swym zakresem obejmowała budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej o
wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto. UWAGA II: Nie dopuszcza się
sumowania wartości robót budowlanych zrealizowanych w ramach kilku umów w
celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego. b)
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 1 osobą, która będzie
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót w
branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2017 r., poz. 1332) oraz w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz.
1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów
obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi
świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014 r. poz. 1946) w specjalności
instalacyjnej w zakresie co najmniej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez

ograniczeń z minimum 5 letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku kierownika
budowy/ robót, liczonym od dnia nabycia uprawnień (daty wydania). UWAGA:
Warunek ten dotyczy części nr 1 i części nr 2 2. Zamawiający w przedmiotowym
postępowaniu, stosownie do art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
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

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:
1) odpisu 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; UWAGA I: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna),
dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 składane będą przez każdego partnera
konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. UWAGA II: Zgodnie z informacją
zamieszczoną

na

stronie

internetowej

Urzędu

Zamówień

Publicznych(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytaniai-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowienpublicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow): „Zgodnie z treścią art. 26
ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114
oraz z 2016 r. poz. 352). […] Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w
postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - o Krajowym Rejestrze
Sądowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r, poz. 584 ze zm.). Zgodnie z §
10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) wykonawca

powinien wskazać zamawiającemu na ogólnie dostępne, i elektronicznie
prowadzone bazy z których zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone
dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Powyższe w
szczególności dotyczy wykonawców zagranicznych”.
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:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie następujących, aktualnych
na dzień złożenia, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu:
1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji 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 roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór
Wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA: W przypadku oferty składanej

przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(Konsorcjum, spółka cywilna), wystarczającym jest, aby dokumenty, o których
mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 złożone zostały przez jednego z partnera konsorcjum/
wspólnika spółki cywilnej, który spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym Wykonawca,
który powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego musi wziąć pod uwagę, że
podmioty te muszą brać udział w wykonywaniu zamówienia w charakterze
podwykonawcy. Powyższe wykonawca powinien uwzględnić zarówno w
stosownych oświadczeniach (Załącznik nr 2 i 3) jak i w treści oferty (Załącznik nr 1
pkt 6) w zakresie dotyczących podwykonawców.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Wzór takiego zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności
technicznej i zawodowej – zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć
wraz z ofertą.
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)

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:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

zasadniczej:
Nie
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) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
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
60,00
gwarancja 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
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:
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:
1. Strony postanawiają, iż nie będą zmieniały istotnych postanowień umowy w
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba,
że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć, działając z należytą starannością, w chwili zawarcia
umowy i zmiany te nie przekraczają 50% wartości zamówienia określonego
pierwotnie w umowie lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2.
Zamawiający dopuszcza, w szczególności możliwość zmian umowy: 2.1.
spowodowanych zmianą nazwy firmy stron umowy, 2.2. spowodowanych
poprawieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 2.3. zmianę
terminów,

gdy

wystąpiły

okoliczności

(niezależne

od

Wykonawcy)

uniemożliwiające wykonanie czynności określonych w umowie, np. niekorzystne
warunki atmosferyczne, 2.4. spowodowanych koniecznością wykonania robót
zamiennych lub dodatkowych, o ile ich wykonanie jest niezbędne do wykonania
zamówienia

podstawowego,

2.5.

w

wyniku

zmian

regulacji

prawnych

wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę
zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 3. Wszystkie
powyższe postanowienia § 15 ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody. 4. Ponadto Zamawiający może dokonać zmian umowy, o ile łączna wartość
zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonego
pierwotnie w umowie oraz nie prowadzą do zmiany charakteru umowy. 5. Wszelkie
zmiany umowy muszą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego
przez Wykonawcę i Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 6.
Wykonawca może pisemnie zlecić podwykonawcom wykonanie części zamówienia
na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego. 7. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub
zaniechania.
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: 2017-12-08,

godzina: 10:50,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
>
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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości
lub

części

zamówienia,

nie

zostały

mu

przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Część nr 1. (Zadanie nr 1) Budowa wodociągu w m. Szklary

1) 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:Część nr 1. (Zadanie nr 1) Budowa wodociągu w m. Szklary –
łączna długość sieci wodociągowej 8006 m wykonana z rur PE HD:  Ø 160
mm klasy PE100 SDR 17  Ø 110 mm klasy PE100 SDR 17 i PE100 SDR 11,
 Ø 63 mm klasy PE100 SDR 17  Ø 50 mm klasy PE100 SDR 11 UWAGA:

Załączona dokumentacja techniczna obejmuje cały zakres prac objęty
przedmiotem zamówienia. 1. Zakres robót przy budowie wodociągu w m.
Szklary obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze 2) Roboty ziemne – wykopy
3) Odwodnienie wykopów 4) Roboty budowlano montażowe sieci
wodociągowej  Skrzyżowanie z uzbrojeniem ziemnym – z siecią gazową,
lokalną

siecią

telekomunikacyjnymi,

wodociągową,


kablami

Przekroczenie

dróg

energetycznymi
asfaltowych,

i
drogi

wojewódzkiej, kolejki wąskotorowej, stanowisk archeologicznych oraz
cieków wodnych 5) Roboty ziemne – zasypanie 6) Odtworzenie nawierzchni
ziemnej 7) Naprawa nawierzchni dróg, poboczy, wjazdów na posesję,
ogrodzeń

8)

Inwentaryzacja

3.

Szczegółowy

zakres

robót

oraz

uwarunkowania lokalizacyjne opisane zostały w załączonej dokumentacji
technicznej oraz niniejszej SIWZ tworząc razem integralną całość. 4. Przed
przystąpieniem do składania ofert zaleca się, aby Wykonawca uzyskał
wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
zapoznając się z terenem budowy i jego otoczeniem. 5. W przypadku nie
wykonania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, Wykonawca
zobowiązany jest opracować na własny koszt dokumentację projektową
zamienną i uzyskać pozwolenie na budowę. 6. Wykonawca opracuje
harmonogram rzeczowo finansowy określający termin rozpoczęcia i
zakończenia poszczególnych etapów prac wraz z nakładami finansowymi.
Harmonogram ten przedłoży do akceptacji Zamawiającemu w terminie 7 dni
licząc od daty zawarcia umowy. 7. Roboty należy wykonać zgodnie z
przedmiarem robót, projektem budowlanym i wykonawczym oraz zgodnie ze
STWiOR. 8. Załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Roboty
nie ujęte w Dokumentacji a wynikające z technologii robót budowlanych lub

montażu urządzeń winny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy. Brak
wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora. 9. Wykonawca
zobowiązany jest na przekazanym mu terenie budowy: 1) chronić mienie oraz
zabezpieczać dostęp na teren budowy osobom nieupoważnionym przez całą
dobę, 2) przestrzegać norm wynikających z obowiązujacych przepisów prawa,
w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż, oraz
zapewniać bezpieczeństwo osobom przebywajacym w otoczeniu terenu
budowy, 3) ustalać i utrzymywać ogólny porządek na terenie budowy, w
szczególności poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych maszyn,
urządzeń, materiałów, odpadów, śmieci. 5. Wykonawca zobowiązany jest
uporządkować i oczyścić teren budowy po zakończeniu na nim robót
budowlanych. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane
używając własnych materiałów, maszyn i urządzeń. Wykonawca powinien
dysponować

potencjałem

maszynowym

oraz

potencjałem

ludzkim

posiadającym wiedzę, doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje do
należytego wykonania zobowiązań (wykonania robót zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowego ich ukończenia). 7. Używając własnych
materiałów według postanowień ustępu poprzedzającego, Wykonawca
zobowiązany jest stosować materiały, zgodnie z warunkami przewidzianymi
w SIWZ, które będą odpowiadać wymogom statuowanym w SIWZ oraz
przedmiarze, a także w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z
późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1570) w zakresie dopuszczalności wprowadzania ich
do obrotu i stosowania w budownictwie tzn. posiadania wymaganych atestów,
certyfikatów oraz specyfikacji technicznych. 8. Na każde żądanie
Zamawiającego (wyrażone również przez Inspektora nadzoru inwestorskiego)
Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów
dokumenty potwierdzające dopuszczalność wprowadzania materiałów

używanych (użytych) do wykonywania robót budowlanych do obrotu i
stosowania w budownictwie, oraz wszystkich innych dokumentów
związanych z używanymi (użytymi) materiałami, które na mocy
obowiązujących przepisów prawa zobowiązany jest posiadać Wykonawca.
Żądający zastrzega sobie prawo skopiowania okazanych mu dokumentów. 9.
Wykonawca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z
utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektów
na placu budowy. 10. Wykonawca zobowiązuje się opracować i wdrożyć plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami zawartymi w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126). 11.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z
elementów przedmiotu zamówienia w tym na wbudowane urządzenia i
materiały wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu
umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana
zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 12. Integralną część w zakresie
opisu przedmiotu zamówienia stanowią również postanowienia Projektu
umowy – w zakresie nieuregulowanym zapisami Rozdziału V SIWZ.
Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia zawarte zostało w Projekcie
budowlanym, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych. 13. Oznaczenie przedmiotu
zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45100000-8
45111200-0, 45231300-8, 45233000-9, 45231300-8, 45340000-2, 452300008, 45340000-2. 14. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
przez Zamawiającego czynności 1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz.U z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) , wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

monterów zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz
operatorów sprzętu. 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa
powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie
i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy
odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 pkt 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania
oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku
wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie
realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone
przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 9 pkt 1
czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie,
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności,

których

dotyczy

ww.

oświadczenie

wykonawcy

lub

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie
właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d)
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 15. Wykonawca
udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy
licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach
określonych w § 13 Projektu umowy (Załącznik nr 8). Okres obowiązywania
gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie
może być krótszy niż 60 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie
kryterium oceny ofert: gwarancja – 40% 1) Oferta Wykonawcy, który nie
określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak oferta
z gwarancją 60-miesięczną; 2) Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres
gwarancji krótszy aniżeli 60 miesięcy – podlegać będzie odrzuceniu. 16. Przy
realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia
dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają
parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w
przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych
lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać
autoryzację

jednego

producenta.

Wszelkie

wskazania

konkretnych

producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów –
jeżeli występują – określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz
z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych,

minimalnych

wymagań,

parametrów

i

oczekiwań

Zamawiającego,

odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że
zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i
eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z
zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, o
ile takowe występują. 17. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy
Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 18.
Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na
zastosowanie rozwiązań równoważnych winien wykazać, iż spełniają one
wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie
załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów technicznowytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów,
aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów
zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać
równoważność proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań w stosunku
do przyjętych w dokumentacji Zamawiającego. Brak w ofercie dokumentów
potwierdzających równoważność rozwiązań stanowić będzie domniemanie
zaoferowania rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach
przetargowych.
2)

Wspólny

Słownik

Zamówień(CPV): 45231300-8,

45100000-8,

45110000-1, 45111200-0, 45112210-0, 45231300-8, 45340000-2, 451127002
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości
Wartość bez VAT:

zamówienia):

2)
Waluta:
4)

Czas

trwania

lub

termin

wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data

rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-09-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena
60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

2 Nazwa:

Część nr 2 (Zadanie nr 2). Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.
Hyżne - etap VI A i B

1) 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:
Część nr 2 (Zadanie nr 2). Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne etap VI A i B – łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej 4490 m wykonana
z rur PVC Ø 200 SN8 SDR34 oraz studzienek rewizyjnych systemowych PVC
DN 400 z gładką rurą wznoszącą PVC, kinetą wykonaną z PVC oraz
zamknięciem teleskopem z włazem żeliwnym i studzienek rewizyjnych
włazowych DN 1000. UWAGA: Załączona dokumentacja techniczna
obejmuje szerszy zakres prac objęty przedmiotem zamówienia. Przedmiot

zamówienia objęty niniejszym postępowaniem został określony na załączniku
nr 13 - Schemat sieci z zakresem do realizacji przedmiotowego zadania
budowa kanalizacji oraz szczegółowo w przedmiarze robót 2. Zakres robót
przy budowie kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne: 1) Roboty przygotowawcze
2) Roboty ziemne – wykopy 3) Odwodnienie wykopów 4) Roboty budowlano
montażowe kanalizacji grawitacyjnej  Skrzyżowanie z uzbrojeniem
ziemnym – z siecią gazową, wodociągową, kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi,  Przekroczenie dróg asfaltowych, drogi powiatowej
oraz cieków wodnych 5) Roboty ziemne – zasypanie 6) Odtworzenie
nawierzchni ziemnej 7) Naprawa nawierzchni dróg, poboczy, wjazdów na
posesję, ogrodzeń 8) Inwentaryzacja 3. Szczegółowy zakres robót oraz
uwarunkowania lokalizacyjne opisane zostały w załączonej dokumentacji
technicznej oraz niniejszej SIWZ tworząc razem integralną całość. 4. Przed
przystąpieniem do składania ofert zaleca się, aby Wykonawca uzyskał
wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
zapoznając się z terenem budowy i jego otoczeniem. 5. W przypadku nie
wykonania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, Wykonawca
zobowiązany jest opracować na własny koszt dokumentację projektową
zamienną i uzyskać pozwolenie na budowę. 6. Wykonawca opracuje
harmonogram rzeczowo finansowy określający termin rozpoczęcia i
zakończenia poszczególnych etapów prac wraz z nakładami finansowymi.
Harmonogram ten przedłoży do akceptacji Zamawiającemu w terminie 7 dni
licząc od daty zawarcia umowy. 7. Roboty należy wykonać zgodnie z
przedmiarem robót, projektem budowlanym i wykonawczym oraz zgodnie ze
STWiOR. 8. Załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Roboty
nie ujęte w Dokumentacji a wynikające z technologii robót budowlanych lub
montażu urządzeń winny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy. Brak
wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora. 9. Wykonawca
zobowiązany jest na przekazanym mu terenie budowy: 1) chronić mienie oraz
zabezpieczać dostęp na teren budowy osobom nieupoważnionym przez całą

dobę, 2) przestrzegać norm wynikających z obowiązujacych przepisów prawa,
w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż, oraz
zapewniać bezpieczeństwo osobom przebywajacym w otoczeniu terenu
budowy, 3) ustalać i utrzymywać ogólny porządek na terenie budowy, w
szczególności poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych maszyn,
urządzeń, materiałów, odpadów, śmieci. 5. Wykonawca zobowiązany jest
uporządkować i oczyścić teren budowy po zakończeniu na nim robót
budowlanych. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane
używając własnych materiałów, maszyn i urządzeń. Wykonawca powinien
dysponować

potencjałem

maszynowym

oraz

potencjałem

ludzkim

posiadającym wiedzę, doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje do
należytego wykonania zobowiązań (wykonania robót zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowego ich ukończenia). 7. Używając własnych
materiałów według postanowień ustępu poprzedzającego, Wykonawca
zobowiązany jest stosować materiały, zgodnie z warunkami przewidzianymi
w SIWZ, które będą odpowiadać wymogom statuowanym w SIWZ oraz
przedmiarze, a także w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z
późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1570) w zakresie dopuszczalności wprowadzania ich
do obrotu i stosowania w budownictwie tzn. posiadania wymaganych atestów,
certyfikatów oraz specyfikacji technicznych. 8. Na każde żądanie
Zamawiającego (wyrażone również przez Inspektora nadzoru inwestorskiego)
Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów
dokumenty potwierdzające dopuszczalność wprowadzania materiałów
używanych (użytych) do wykonywania robót budowlanych do obrotu i
stosowania w budownictwie, oraz wszystkich innych dokumentów
związanych z używanymi (użytymi) materiałami, które na mocy
obowiązujących przepisów prawa zobowiązany jest posiadać Wykonawca.
Żądający zastrzega sobie prawo skopiowania okazanych mu dokumentów. 9.

Wykonawca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z
utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektów
na placu budowy. 10. Wykonawca zobowiązuje się opracować i wdrożyć plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami zawartymi w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126). 11.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z
elementów przedmiotu zamówienia w tym na wbudowane urządzenia i
materiały wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu
umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana
zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 12. Integralną część w zakresie
opisu przedmiotu zamówienia stanowią również postanowienia Projektu
umowy – w zakresie nieuregulowanym zapisami Rozdziału V SIWZ.
Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia zawarte zostało w Projekcie
budowlanym, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych. 13. Oznaczenie przedmiotu
zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45100000-8
45111200-0, 45231300-8, 45233000-9, 45231300-8, 45340000-2, 452300008, 45340000-2. 14. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
przez Zamawiającego czynności 1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz.U z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) , wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
monterów zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz
operatorów sprzętu. 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa
powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie
i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy

odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 pkt 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania
oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku
wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie
realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone
przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 9 pkt 1
czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie,
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności,

których

dotyczy

ww.

oświadczenie

wykonawcy

lub

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie

właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d)
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 15. Wykonawca
udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy
licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach
określonych w § 13 Projektu umowy (Załącznik nr 8). Okres obowiązywania
gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie
może być krótszy niż 60 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie
kryterium oceny ofert: gwarancja – 40% 1) Oferta Wykonawcy, który nie
określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak oferta
z gwarancją 60-miesięczną; 2) Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres
gwarancji krótszy aniżeli 60 miesięcy – podlegać będzie odrzuceniu. 16. Przy
realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia
dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają
parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w
przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych
lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać
autoryzację

jednego

producenta.

Wszelkie

wskazania

konkretnych

producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów –
jeżeli występują – określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz
z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych,
minimalnych

wymagań,

parametrów

i

oczekiwań

Zamawiającego,

odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że
zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i
eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z

zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, o
ile takowe występują. 17. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy
Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 18.
Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na
zastosowanie rozwiązań równoważnych winien wykazać, iż spełniają one
wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie
załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów technicznowytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów,
aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów
zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać
równoważność proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań w stosunku
do przyjętych w dokumentacji Zamawiającego. Brak w ofercie dokumentów
potwierdzających równoważność rozwiązań stanowić będzie domniemanie
zaoferowania rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach
przetargowych. Rozdz. V. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający
dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca ubiegając
się o udzielenie zamówienia może złożyć ofertę na Zadanie nr 1 i/lub Zadanie
nr 2, jak również na wszystkie 2 zadania łącznie. 2. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie
przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie zamierza
ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 5. Zamawiający nie przewiduje
możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7.

Wykonawca

może

powierzyć

wykonanie

części

zamówienia

podwykonawcy. 1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia; 2) W
przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia

podwykonawcy, stosownie do treści art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców; 3) Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp,
Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 4) Zgodnie
z art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania
części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca
na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.
25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy; 5) Zgodnie z art. 36ba ust. 2 jeżeli
zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
Rozliczenia prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich. 9. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem
przewidzianych w ustawie Pzp. 10. Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach: 1) polegających na zmianie
materiałów lub urządzeń objętych ofertą przetargową i umową pod
warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą
powodowały wzrostu wynagrodzenia umownego Wykonawcy oraz będą
spełniały wymogi stawiane w STWIORB, jak również wystąpią na skutek
zaistnienia przykładowych, niżej wymienionych okoliczności: a) spowodują
poprawienie parametrów technicznych, b) wynikają z aktualizacji rozwiązań
z uwagi na postęp technologiczny, c) wynikają z braku dostępności na rynku,

d) wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, 2) związanych ze zmianą
terminu zakończenia robót budowlanych, który może ulec zmianie w
przypadku: a) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, b)
wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska
żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.), c) wystąpienia
warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót lub
odbiorów, d) konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, e)
oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz
samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki
sądowe itp., f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w
stanie

przewidzieć,

pomimo

zachowania

należytej

staranności.

3)

Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany postanowień zawartej
umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp.
2)

Wspólny

Słownik

Zamówień(CPV): 45232410-9,

45111200-0,

45100000-8, 45110000-1, 45231300-8, 45231100-6, 45233142-6
2)
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
4)

Czas

trwania

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-17

lub

termin

wykonania:

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena
60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

