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CZĘŚĆ I – SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej w gm. Rzepiennik Strzyżewski polegająca na budowie sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rzepiennik Biskupi i Suchy, gm. Rzepiennik
Strzyżewski” w ramach projektu Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach
Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi
Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:
Dla robót podstawowych:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków
Dla robót towarzyszących:
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg
77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
Nazwa i adres Zamawiającego:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69C
33-170 Tuchów

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
PROWADZONE W TRYBIE PROCEDURY OTWARTEJ
W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”
przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu – „Zasady i tryb postępowania w
sprawach o udzielenie zamówienia sektorowego na dostawy, usługi i roboty budowlane w których
wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych” obowiązującego w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o.
Znak sprawy – ZP.PROW-1/2017/2
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
Zamawiający: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69C
33-170 Tuchów
Tel. +48 146210562
Fax. +48 146210564
e-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl
adres strony internetowej: www.dorzeczebialej.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury otwartej w oparciu o Regulamin – „Zasady i
tryb postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia sektorowego na dostawy, usługi i roboty
budowlane (…)” (zwany dalej Regulaminem) obowiązujący w Spółce Komunalnej „Dorzecze
Białej” Sp. z o. o. oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13
stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru
wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków
dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 106).
Zamówienie o wartości nie przekraczającej 5 225 000 euro.
2.1 W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie
stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w § 18 ust. 10 Regulaminu. Tym samym,
Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty
oraz kryteriów oceny ofert, określonych w pkt. 13 niniejszej SIWZ, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.2 Wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
(uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), Zamawiający dokonuje podmiotowej oceny
spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj.
bada oświadczenie wstępne, złożone przez tegoż Wykonawcę, a następnie żąda od niego
przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w sprawie zamówienia
udzielanego w trybie procedury otwartej bez wyboru żadnej oferty.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w
miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi” w ramach której planuje się
przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu
robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej w gm. Rzepiennik Strzyżewski polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rzepiennik Biskupi i Suchy, gm. Rzepiennik
Strzyżewski”.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie msc. Rzepiennik Biskupi i Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski
i obejmuje:
 Drogę wojewódzką nr 980 relacji Jurków – Charzewice – Zakliczyn – Gromnik – Biecz na odcinkach
przejść poprzecznych z siecią kanalizacyjną i wodociągową,
 obszar objęty jest opracowaniem koncepcyjnym stanowiącym tylko w zakresie mapowym
załącznik nr1 do PFU przedstawiający zakres sieci kanalizacji sanitarnej oraz załącznik nr3 do PFU
przedstawiający zakres sieci wodociągowej.
 budynki przewidziane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wskazano na
załączniku graficznym stanowiącym załączniku nr11 do PFU
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 działki ewidencyjne wg zestawienia stanowiącego załącznik nr2 do PFU przedstawiający zakres
sieci kanalizacji sanitarnej oraz załącznik nr4 do PFU przedstawiający zakres sieci wodociągowej
 działki ewidencyjne wg zestawienia stanowiącego załącznik nr13 do PFU przedstawiający zakres
budynków przewidzianych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Podział na Zadania zwane dalej „Kontraktami”.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa (2) Kontrakty:
3.2

KONTRAKT I

– zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gm. Rzepiennik Strzyżewski polegająca na
budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rzepiennik Biskupi i Suchy,
gm. Rzepiennik Strzyżewski” w ramach projektu Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w
miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi – roboty kwalifikowalne

KONTRAKT II – zaprojektowanie i wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w
ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gm. Rzepiennik
Strzyżewski polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc.
Rzepiennik Biskupi i Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski” w ramach projektu Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi – roboty
niekwalifikowalne
Uwaga. Z uwagi na dofinansowanie głównej części przedmiotu zamówienia celem usprawnienia prowadzenia rozliczenia
zadań, Zamawiający informuje, że na każdy z Kontraktów zostanie zawarta odrębna umowa.
3.3 Ogólny zakres przedmiotu zamówienia.
Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia prowadzonym w formule „zaprojektuj i wybuduj”
obejmuje:

Prace projektowe. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w
zakresie opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i
decyzji umożliwiających prowadzenie procesu budowlanego i na ich podstawie wykonanie
robót budowlanych dla zadania Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gm.
Rzepiennik Strzyżewski polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z
przyłączami w msc. Rzepiennik Biskupi i Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski – zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Dokumentacja projektowa która zostanie sporządzona przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego
zamówienia winna zawierać w szczególności:
− Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
− Projekt budowlany przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych,
− Projekt wykonawczy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
− Projekt wykonawczy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych (przyłącza należy projektować
do samego budynku),
− Projekt przyłączy elektrycznych oraz projekt sterowania projektowanych przepompowni
ścieków i hydrofornią wody,
− Projekt zagospodarowania każdej z przepompowni i hydroforni wraz z terenem, ogrodzeniem i
drogami dojazdowymi,
− Projekt odtworzenia nawierzchni,
− Operat wodno – prawny,
− I inne opracowania o których mowa w SIWZ, PFU i WWiORB

3.3.1

Dodatkowo, jeżeli zajdzie taka konieczność, Wykonawca w ramach prac projektowych pozyska
wszelkie zgody w tym zgody na dysponowanie nieruchomościami na których ma być zlokalizowana
inwestycja na cele budowlane oraz pozyska albo ustali warunki nabycia prawa własności albo
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi

3/27

Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości na których przewidziano lokalizacje
przepompowni, hydroforni itp. wraz z szlakiem drożnym zapewniającym dojazd do tych urządzeń.
Dokumentacja projektowa ma być kompletna celem uzyskania niezbędnych decyzji, które umożliwią
rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290). Zamawiający udzieli Wykonawcy
wszelkich niezbędnych pełnomocnictw w szczególności do złożenia oświadczenia stwierdzającego
prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane czy do uzyskania pozwolenia na
budowę / zgłoszenia robót budowlanych.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dla realizacji Projektu
zezwolenia i decyzje właściwych organów administracji.
3.3.2

3.3.3

Roboty budowlane polegające w szczególności na wytyczeniu geodezyjnym przebiegu sieci w
terenie, budowie sieci kanalizacji sanitarnej, dostawę i montaż przepompowni ścieków P1, P2
i P3 wraz z wpięciem w istniejący system sterowania i monitoringu, wykonanie sieci
wodociągowej, dostawę i montaż hydroforni wody P1 wraz z wpięciem w istniejący system
sterowania i monitoringu oraz odbudowa nawierzchni dróg i ulic w których przebiegać będą
budowane sieci. Zakres prac obejmuje również i wykonanie przyłączy nieruchomości do sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca
zinwentaryzuje sieci i opracowaną dokumentacje odbiorową o której mowa w PFU i na mocy
upoważnienia otrzymanego od Zamawiającego, wystąpi do Nadzoru budowlanego z
wnioskiem o zakończeniu budowy.
Roboty budowlane polegające na budowie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych dla
budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych przy założeniach (są to minimalne
założenia):
− wytyczenie geodezyjne w terenie,
− podłączenie kanalizacyjne zaczynać się będzie od montażu studzienki rewizyjnej
PVCfi400mm na istniejącym przewodzie przed bezodpływowym zbiornikiem na ścieki lub
od budynku, i kończyć się na włączeniu do studzienki na sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie
z ustaleniem z właścicielem posesji na etapie projektowania,
− podłączenie wodociągowe zaczynać się będzie od montażu zestawu wodomierzowego
składającego się z: zaworów odcinających przed i za wodomierzem, konsoli z wodomierzem,
zaworu antyskażeniowego, reduktora ciśnienia w budynku lub w studni wodomierzowej i
kończyć się na włączeniu do rury PE na granicy działki lub na włączeniu bezpośrednio do
sieci wodociągowej poprzez zamontowanie opaski z zasuwą / nawiertki, zgodnie z
ustaleniami z właścicielem posesji,
− zorganizowanie i przeprowadzenie po wykonaniu przyłączy niezbędnych prób, badań i
odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania
inwestycji w uzgodnionym z inspektorem i Zamawiającym czasie po jej zakończeniu
− wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z PFU i WWiORB,
− protokolarny odbiór wykonanego przyłącza/przyłączy dla każdego odbiorcy oddzielnie wg
wzoru stanowiącego załącznik nr12 do PFU,
− wykonanie kalkulacji powykonawczej dla każdego przyłącza oddzielnie.

Uwaga. Szczegółowy zakres prac związanych z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi został opisany w PFU i WWiORB.
3.3.4
3.4

Pełnienie nadzoru autorskiego.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie swoim zakresem
3.4.1
roboty kwalifikowalne przewidziane do zrealizowania w ramach KONTRAKTU I:
− budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV φ 200 mm o długości ok. 5,8 km,
− budowa przyłączy kanalizacyjnych z PCV φ 200 mm o długości ok. 0,1 km
− budowa przyłączy kanalizacyjnych z PCV φ 160 mm o długości ok. 0,6 km,
− budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE φ 110 mm o długości ok. 2,5 km
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

dostawa i montaż 3 kpl. przepompowni ścieków,
budowa sieci wodociągowej z PE100 RC φ 160 mm o długości ok. 3,8 km,
budowa sieci wodociągowej z PE100 RC φ 110 mm o długości ok. 2,1 km,
budowa sieci wodociągowej z PE100 RC φ 90 mm o długości ok. 0,2 km,
budowa sieci wodociągowej z PE100 RC φ 63 mm o długości ok. 0,4 km,
budowa sieci wodociągowej z PE100 RC φ 50 mm o długości ok. 0,4 km,
budowa przyłączy wodociągowych z PE100 RC φ 63 mm o długości ok. 0,1 km
budowa przyłączy wodociągowych z PE100 RC φ 40 mm o długości ok. 0,4 km,
dostawa i montaż 1 kpl. kontenerowej hydroforni wody
3.4.2
roboty niekwalifikowalne przewidziane do zrealizowania w ramach KONTRAKTU II:
budowa przyłączy kanalizacyjnych z PCV φ 200 mm o długości ok. 0,1 km
budowa przyłączy kanalizacyjnych z PCV φ 160 mm o długości ok. 1,6 km,
budowa przyłączy wodociągowych z PE100 RC φ 63 mm o długości ok. 0,2 km
budowa przyłączy wodociągowych z PE100 RC φ 40 mm o długości ok. 2 km,

Powyższe długości są orientacyjne, rzeczywisty wymiar długości rurociągów zostanie stwierdzony na
podstawie projektu budowlanego i wykonawczego oraz inwentaryzacji powykonawczej.
W projekcie uwzględniono możliwość przyłączenia kolejnych odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej
oraz sieci wodociągowej wraz z rozwojem terenu objętego inwestycją.
3.5 Etapowanie przedmiotu zamówienia.
Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na dwa etapy. Podział przedstawia się następująco:
Etap I – przygotowanie dokumentacji projektowej dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego z
wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami umożliwiającymi rozpoczęcie procesu budowlanego oraz roboty
budowlano – montażowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i wodociągowej wraz z
przyłączami od dz. nr 1855/8 (wpięcie do istniejących sieci) do dz. nr 1976 w Rzepienniku Biskupim
wraz z dostawą i montażem jednej (1) kpl. przepompowni ścieków i jednej (1) kpl. kontenerowej
hydroforni wody
Etap II – obejmuje pozostały zakres robót budowlano – montażowych sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej, tłocznej i wodociągowej wraz z przyłączami oraz dostawę i montaż dwóch (2) kpl.
przepompowni ścieków.
Uwaga 1. Wykonawca w ramach prowadzonego postępowania zobowiązany jest do wykonania projektów zarówno sieci
głównej jak i rozdzielczych wraz z przyłączami. Przyłącza należy rozumieć zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139).
Uwaga 2. Podstawą przystąpienia do wykonywania przyłączy będzie pisemny protokół odbioru częściowego wykonanego
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbędnych uzgodnień i decyzji umożliwiających prowadzenie procesu budowlanego i wykona
przekroczenia drogi wojewódzkiej nr 980 sieciami kanalizacyjną i wodociągową. Projekt budowlany na
przekroczenie będzie składał się z elementów wymaganych przez instytucję opiniującą i wydającą
pozwolenie i dodatkowo z elementów wskazanych w pkt 1.3.3 PFU.
Przewiduje się następujące przekroczenia przez drogę wojewódzką:
− Siecią kanalizacyjną i wodociągową z dz. nr 1976 na dz. nr 1960/2
− Siecią kanalizacyjną i wodociągową z dz. nr 235/2 na dz. nr 158/2
− Kanalizacją sanitarną z dz. nr 551/2 na dz. nr 630/2
− Kanalizacją sanitarną z dz. nr 545/2 na dz. nr 635/3 oraz
− Siecią kanalizacyjną i wodociągową z dz. nr 536/1 na dz. nr 643/2
− Siecią kanalizacyjną i wodociągową z dz. 568/8 na dz. nr 576
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w Programie Funkcjonalno - Użytkowym
oraz w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
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Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
W okresie gwarancji i rękojmi, który Wykonawca zaoferuje wymagane jest świadczenie
nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych producenta dla zabudowanych pompowni ścieków
oraz hydroforni wody.
3.6.2
Do realizacji przedmiotu umowy należy wykorzystywać pojazdy o odpowiedniej nośności tak,
aby istniejąca infrastruktura drogowa nie uległa uszkodzeniu. W przypadku zniszczenia
infrastruktury drogowej, po której poruszają się pojazdy budowy należy przywrócić ją do stanu
pierwotnego.
3.6
3.6.1

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione
specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub
równoważny”.
3.8 Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Rozwoju Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014
– 2020, Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii. Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa.
3.9 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
3.9.1
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności pracowników fizycznych w trakcie realizacji
zamówienia . Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby
pracujące na poniżej wskazanych stanowiskach:
a)
Projektanci branżowi – stanowisko związane z sporządzeniem dokumentacji projektowej
w określonej branży tj. instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
drogowej, elektrycznej itp.
b)
Asystenci projektanta – stanowisko związane z udziałem w zespole projektowym
polegające na współudziale przy opracowywaniu dokumentacji projektowej.
c)
Sprawdzający – stanowisko branży instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych związane z sprawdzeniem przygotowanej przez zespół projektowy
dokumentacji projektowej.
d)
Geodeta – stanowisko związane z sporządzeniem map do celów projektowych oraz
prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia prac budowlano –
montażowych.
e)
Asystenci geodety – stanowisko związane z udziałem w zespole geodetów polegające na
sporządzenie pomiarów w terenie celem przygotowaniu map do celów projektowych oraz
prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia prac budowlano –
montażowych.
f)
Operatorzy maszyn, urządzeń, pojazdów samochodowych – stanowisko związane z
obsługa koparko – ładowarki, samochodów dostawczych czy samowyładowczych, itp.
g)
Brukarze – stanowisko związane z brukowaniem, naprawą i rozbiórką nawierzchni ulic,
placów, dróg, chodników, skarp, przejazdów itp.
h)
Cieśle – stanowisko związane z obróbką drewna.
i)
Elektromonterzy
–
stanowisko
związane
z montażem i naprawą instalacji
elektrycznych na przepompowniach ścieków i hydroforni oraz konserwacyjnonaprawczych instalacji zalicznikowych itp.
j)
Specjaliści ds. AKPiA – stanowisko związane z montażem i naprawą podzespołów
automatyki i sterowania przepompowni ścieków i hydroforni, włącznie z
programowaniem w systemie SCADA itp.
3.7
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Monterzy – stanowisko związane z montażem i naprawą sieci kanalizacyjnych i
wodociągowych, instalacji itp.
l)
Spawacze – stanowisko związane łączeniem metali (głównie stali) i tworzyw sztucznych
itp.
m) Betoniarze – stanowisko związane z wykonywaniem elementów betonowych lub
żelbetonowych do konstrukcji nośnych budowli lub elementów wypełniających budowlę,
a także tworzeniem elementów żelbetonowych dróg, budowli melioracyjnych itp.
n)
Bitumiarze – stanowisko związane z rozścielaniem mas bitumicznych oraz naprawą,
rozbiórką nawierzchni ulic, placów, dróg, chodników, skarp, przejazdów itp.
o)
Ślusarze – stanowisko związane z ręczną lub z wykorzystaniem elektronarzędzi obróbką
metali itp.
p)
Robotnicy budowlani – stanowisko związane z budową, przebudową montażem,
remontem lub rozbiórką obiektów budowlanych itp.
q)
Ogrodnicy – stanowisko związane obróbką terenów zielonych itp. oraz
r)
Inne osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, które
wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych tzw.
pracownicy fizyczni.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.9.1
niniejszej SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a)
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów
i dokonywania ich oceny,
b)
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w
wymogów,
c)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3.9.1 niniejszej SIWZ
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, imion i nazwisk 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 w/w 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 adresów,
nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 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;
k)

3.9.2

3.9.3
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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. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.9.1 niniejszej SIWZ czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej
w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie
jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.9.1 niniejszej SIWZ czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
d)

3.9.4

3.9.5

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I OKRES GWARANCJI
4.1 Zamawiający oczekuje, aby przedmiot zamówienia prowadzony w formule „zaprojektuj i
wybuduj” został wykonany w terminie do 30.04.2019 roku od daty podpisania umowy, z
zastrzeżeniem zapisów w pkt 13.1 niniejszego SIWZ.
4.2 Zamawiający planuje podpisanie umowy nie później jak do 29.09.2017 roku.
4.3 Terminy realizacji etapów przedstawiają się następująco:
Etap I – do 31.10.2018 roku,
Etap II – do 30.04.2019 roku od zakończenia Etapu I, z zastrzeżeniem zapisów w pkt 13.1 niniejszej
SIWZ.
Uwaga. Roboty budowlane przewidziane do realizacji w ramach II etapu mogą być prowadzone już od uprawomocnienia się
decyzji pozwolenia na budowę.

Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia (przedmiotu umowy).
4.5 Termin pośrednie wykonania prac projektowych i robót budowlanych, objętych przedmiotem
zamówienia określać będzie Harmonogram Rzeczowo – Finansowy [dalej: HRF], przedłożony przez
Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego. Treść HRF została określona w WWiORB.
4.6 Okres rękojmi i gwarancji będzie trwał co najmniej 36 miesięcy od daty protokołu odbioru
końcowego, z zastrzeżeniem zapisów w pkt 13.1 niniejszej SIWZ.
4.4

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
− przesłanek, o których mowa § 15 ust 1 pkt. 1) – 11), ust. 4 oraz ust. 6 pkt. 1) – 4)
Regulaminu
5.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
5.2.1.
posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia

tj.
udokumentują należyte wykonanie, tj. zakończenie na podstawie protokołu odbioru
końcowego lub częściowego w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert,
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a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej (1)
roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na budowie lub
rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej o łącznej długości
sieci co najmniej 15 km. Zamawiający oczekuje aby w ramach przedstawionej roboty,
Wykonawca wykazał, że roboty budowlano – montażowe obejmowały swoim zakresem
montaż rur z fabrycznie wbudowanymi elementami metalowymi służącymi do detekcji i
wykrywania uszkodzeń.
Uwaga. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki
sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, a Inwestor uzyskał ostateczną zgodę
na użytkowanie.

dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w realizacji
przedmiotu zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa
budowlanego do pełnienia funkcji Kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.
Wymaga się, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadała:
− co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub
inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
− w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika
budowy lub inspektora nadzoru na co najmniej jednej (1) robocie budowlanej, polegającej na
budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej o
łącznej długości sieci co najmniej 12 km. Na wskazanej robocie, rurociągi były układane za
równo w technologii wykopowej jak i bezwykopowej np. w technologii przewiertów
sterowanych.
5.2.2.

Uwaga 1: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 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, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1
ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.).
Ww. warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6.1. i 6.2 niniejszej
SIWZ.
Uwaga 2: Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki
sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, a Inwestor uzyskał ostateczną zgodę
na użytkowanie.
Uwaga 3. Kluczowy personel, podany przez Wykonawcę w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia
zobowiązań zespołu projektowego i realizacji robót budowlanych i winien być traktowany, jako minimalne wymogi
Zamawiającego dla udziału w postępowaniu przetargowym
5.3.
5.3.1

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z
przedmiotem zamówienie na kwotę co najmniej 3,5 mln PLN

Uwaga: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunku udziału, waluty innej niż polska
(PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:
− średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub
− średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi
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W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
braku podstaw wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z § 18 ust. 11
Regulaminu Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i
dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:
6.1. Dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 5.1
niniejszej SIWZ muszą być:
6.1.1
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 15 ust. 1 pkt. 1)- 2 ) oraz
pkt. 9) Regulaminu wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
6.1.2
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
6.1.3
zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, 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,
6.1.4
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w § 15 ust. 1 pkt. 11) Regulaminu - sporządzone wg załącznika nr 5 do SIWZ,
6.1.5
oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – sporządzone wg załącznika nr 8 do SIWZ albo w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

6.2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.2 niniejszej
SIWZ są:
6.2.1
wykaz wykonanych robót określonych w punkcie 5.2.1 niniejszej SIWZ – sporządzony przez
wykonawcę według załącznika nr 3 do SIWZ, spełniających wymagania określone w pkt 5.2.1
niniejszej SIWZ, 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 wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
6.2.2
Wykaz osób określonych w punkcie 5.2.2 niniejszej SIWZ – sporządzony przez wykonawcę
według załącznika nr 4 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 5.2.2 niniejszej SIWZ wraz z
informacjami na temat ich, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi
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6.2.3

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarantowana określona w punkcie 5.2.3 niniejszej SIWZ, tj. 3,5 mln PLN.

6.3. Dokumenty, które wszyscy Wykonawcy muszą złożyć do oferty sporządzonej na Formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ:
6.3.1
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia (stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ)
6.3.2
Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na
podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie
wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone
do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii.
Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli
są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym.
Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego
reprezentacji zostało podpisane przez osobę[y] uprawnione do działania w jego imieniu.
6.3.3
Dowód wniesienia wadium:
a. w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty
oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt 8.5 niniejszej
SIWZ;
b. w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty
kopii potwierdzenia nadania przelewu.
6.3.4
Wykaz Cen stanowiący załącznik nr 10 do PFU.
6.3.5
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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. Z dokumentu (np.
zobowiązania) musi wynikać w szczególności:
a.
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b.
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c.
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d.
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
Dokument Wykonawca winien sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
niniejszej SIWZ.
6.3.6
Dokumenty dla przeprowadzenia oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert, tj.
a.
wykaz wskazujący:
− osobę dedykowaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji
kierownika budowy lub inspektora nadzoru w powyższej specjalności oraz określający
roboty budowlane, przy których osoba dedykowana do pełnienia funkcji kierownika
budowy w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję
kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Wykazane roboty budowlane o których
mowa powyżej – muszą polegać na: budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci
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kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej o łącznej długości sieci co najmniej 12 km. Na
wskazanych robotach, rurociągi były układane za równo w technologii wykopowej jak i
bezwykopowej np. w technologii przewiertów sterowanych.
Uwaga. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został
ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz
uzyskał zgodę na użytkowanie.

b.

c.

Wykaz wykonawca winien sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do
niniejszej SIWZ.
dowody określające czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności zawierające informacje 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
z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykazane roboty
budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje kierownika
budowy lub inspektora nadzoru

Uwaga. Wyżej wymienione dowody potwierdzające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje kierownika budowy
lub inspektora nadzoru muszą zostać załączone przez Wykonawcę wraz z ofertą, gdyż dokumenty te nie podlegają złożeniu
na podstawie § 18 ust. 11 Regulaminu w późniejszym etapie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

6.4.
Wykonawca wraz z ofertą przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt. 11)
Regulaminu (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).
GRUPA KAPITAŁOWA
Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.
184 z późn. zm.) poprzez pojęcie:
a) „przedsiębiorcy” rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, a także:
− osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o
charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
− osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
− osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie
konkurencji
i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje
dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów,
− związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów, z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji.
b) „przejęcie kontroli” rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez
przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności
prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
− dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników
albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
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uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień
z innymi osobami,
− członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
− dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej
albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi
osobami,
− prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
− umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.
c) „grupa kapitałowa” rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
W oparciu o wskazane regulacje, każdy wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie winien
samodzielnie zdecydować czy przynależy do grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.4.1
Pozostałe dokumenty tj. wymienione w punkcie 6.1.1 – 6.1.4 i w punkcie 6.2 niniejszej SIWZ
Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona musi złożyć na każde wezwanie
Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni – aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów.
−

6.5. Zasady składania dokumentów przez wykonawców:
Dokumenty, o których mowa w punkach od 6.1 do 6.4 niniejszej SIWZ winny być złożone
w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem z wyłączeniem pisemnych
zobowiązań podmiotów trzecich i dokumentów o których mowa w punkcie 6.3 ppkt 1, 2 i 3a)
niniejszej SIWZ, które należy przedłożyć w oryginale, a w przypadku pełnomocnictwa również
w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pozostałe dokumenty winny być złożone w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.5.2
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
6.5.1

1.

2.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, to zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.1 niniejszej SIWZ składa informację
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej to zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4 niniejszej SIWZ składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
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3.

4.

5.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowy, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 stosuje się
odpowiednio.

6.6. Informacje na temat możliwości składania oferty wspólnej (przez dwa lub więcej podmiotów).
6.6.1
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.6.2
Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo
ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie
zamówienia publicznego, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo należy
dołączyć w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii.
6.6.3
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą
nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. Oferta musi być podpisana
w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
zamówienie muszą udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do ich
reprezentacji zostało podpisane przez osobę[y] uprawnione do działania w ich imieniu.
6.6.4
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument
potwierdzający warunek udziału o którym mowa w pkt 5.3 niniejszej SIWZ składa przynajmniej
jeden z Wykonawców.
6.6.5
Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z
Wykonawców wspólnie składających ofertę.
6.6.6
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
6.6.7
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie ofertą
najkorzystniejszą, wówczas Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego – umowy regulującej współpracę tych wykonawców, która musi zawierać w
szczególności:
1. Jednoznaczne określenie celu gospodarczego,
2. Określenia który z podmiotów za jaki zakres prac odpowiada z podaniem co najmniej
udziału %,
3. Zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej (w tym do wniesienia wadium i zabezpieczenia
należytego wykonania umowy) i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru
oferty i solidarnej odpowiedzialności,
4. Oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji zamówienia oraz
okres trwania gwarancji /rękojmi za wady,
5. Określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu
wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego
kontaktowania się z i współdziałania z Zamawiającym. Wszelka korespondencja będzie
prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
6. Wskazanie podmiotu, który uprawniony jest do wystawienia faktury VAT w ramach
konsorcjum i przyjęcia zapłaty wynagrodzenia.
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6.6.8

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego od
Wykonawcy występującego w formie spółki cywilnej – złożenia umowy spółki, z której musi
wynikać sposób reprezentacji wspólników. Jeżeli z umowy spółki nie będzie wynikać sposób
reprezentacji, Zamawiający zażąda od wspólnika/wspólników podpisującego/podpisujących
umowę stosownego umocowania od pozostałych osób tworzących spółkę.

6.7. Korzystanie z podwykonawstwa.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części niniejszego zamówienia.
6.7.2
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia (zakres zamówienia), której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców.
6.7.3
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6.7.4
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.1
– 6.1.4 niniejszej SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
Wykonawca polega.
6.7.1

6.8. Korzystnie z zasobów innych podmiotów.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego w pkt 5.2.1 i 5.2.2 niniejszej SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
6.8.2
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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.
6.8.3
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 1) – 11) oraz ust. 6 pkt. 1) – 4) Regulaminu.
6.8.4
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.1
– 6.1.4 niniejszej SIWZ.
6.8.5
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
6.8.6
Jeżeli Wykonawca będzie chciał dokonać zmiany lub będzie chciał zrezygnować z
podwykonawcy na którego zasoby wykonawca powoływał się, , w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, o których mowa w § 15 ust.
1 pkt. 1) – 11) oraz ust. 6 pkt. 1) – 4) Regulaminu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SIWZ dla przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia oraz jeśli dotyczy nie wpływają na zmianę punktacji kryteriów oceny
ofert. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w
postanowieniach SIWZ.
6.8.1
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6.9. Pozostałe informacje.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw 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).
6.9.2
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
6.9.3
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
6.9.1

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2, Zamawiający dopuszcza wyłącznie, aby
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016r,
poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2013r. poz.1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615).
W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, , oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa
należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w
wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania przesłały
informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
Numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane w punkcie
nr 1 niniejszej SIWZ.
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
− w zakresie dot. zagadnień formalno-prawnych: p. Piotr Zając – Kierownik SUW,
− w zakresie dotyczących zagadnień merytorycznych: p. Agnieszka Gaj – Dyrektor
Inwestycji i Rozwoju .
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. Wszelkie
pytania do treści SIWZ należy kierować do Zamawiającego wyłącznie w języku polskim,
odpowiedzi na pytania również będą udzielane wyłącznie w języku polskim.
Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
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8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5

8.4

8.5

8.6

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych
00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu przewidzianego na składanie ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądza,
poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancji bankowych,
gwarancji ubezpieczeniowych,
poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz.
1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank
Gospodarstwa Krajowego nr 03 1130 1235 0031 5020 5620 0001, a potwierdzenie dokonanego
przelewu zaleca się dołączyć do oferty. Na przelewie winien znaleźć się opis „Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi”.
Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu
bezpośrednio do oferty lub kopie załączyć wraz z ofertą a oryginał złożyć w odrębnej kopercie z
ofertą. Dokument wadialny musi obejmować w swojej treści wszystkie przesłanki do zatrzymania
wadium, o których mowa w § 7 Regulaminu – wg stanu prawnego na dzień wszczęcia niniejszego
zamówienia. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez
Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce,
co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów albo osobnej kopercie).
Dokument wadialny winien wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie lub
może zostać wystawiony na jednego tylko z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia [nawet bez wyraźnego wskazania w jego treści wielości wykonawców składających
ofertę] pod takim jednak warunkiem, że tenże wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia jest prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem uprawnionym do działania w
imieniu i na rzecz wszystkich współwykonawców.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1.
9.2.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu,
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci
elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu).
10.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które ich dotyczą. Poświadczenie
za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
10.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.1.
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Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy
składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.5. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w
kopercie opisanej w następujący sposób:
10.4.

Nadawca:
………………………………………..…..
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej w gm. Rzepiennik Strzyżewski polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z
przyłączami w msc. Rzepiennik Biskupi i Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski” w ramach projektu Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi
UWAGA! Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące
wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie
sesji otwarcia ofert.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed
upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 10.5 niniejszej SIWZ. Koperta
dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których
Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy), adresu a także
informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofercie.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr
153 poz. 1503 z późn. zmianami)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie
spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności
dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do
Zamawiającego ze stosownym pisemnym wnioskiem.
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11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
11.1

11.2
11.3

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu – Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.,
Oczyszczalnia Ścieków, 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C, dziennik podawczy,
w terminie do dnia 14.08.2017r., do godz. 10:00.
Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastąpi w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na Oczyszczalni
Ścieków, 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C — sala narad, parter dnia 14.08.2017r.,
godz. 10:15.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1.
12.2.
12.2.1

12.2.2

Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:
Zakres prac projektowych i robót budowlanych, który jest podstawą do określenia ceny oferty,
musi być zgodny z zakresem prac określonym w Wykazie Cen, który stanowi załącznik nr10 do
PFU,
cena jednostkowa pozycji Wykazu Cen będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w PFU oraz w WWiORB. Jest
ona ostateczna i wyklucza możliwość jakichkolwiek dodatkowych płatności. Cena jednostkowa
poszczególnych prac/robót wyszczególnionych w Wykazie Cen winna obejmować w
szczególności:
− robociznę bezpośrednią,
− wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych
do wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami
ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą mi.in.,: płace personelu i kierownictwa
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty
dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia kontraktu oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty transportu, testowanie, kontrolę jakości,
zabezpieczenie, koszty utrzymania zaplecza budowy i ochrony, użytkowanie i naprawę
całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie prac tymczasowych,
badań zagęszczenia gruntu, koszty odtworzenia osnowy geodezyjnej, koszty
sporządzenia dokumentacji powykonawczej, koszty sporządzenia inwentaryzacji
geodezyjnej, koszty ubezpieczenia kontraktu, koszty opłata z zajęcie pasa drogowego,
koszty ewentualnych ekspertyz budynków wykonanych przez uprawnionych
rzeczoznawców,
− koszty odszkodowań w zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodach na terenie
posesji,
− koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do
wykonania Robót Stałych, a nie wyodrębnionych w Wykazie Cenowym,
przeprowadzenia Prób Częściowych i Końcowych,
− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
− podatki i opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz inne płatności, które nie
zostały określone osobno w Przedmiarze,
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oraz koszty wykonania wszelkich czynności jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego
wykonania zamówienia.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą
pozycją,
12.2.3 Wykaz Cen został podzielony na Kontrakt I i Kontrakt II. Zgodnie z informacja zawartą w SIWZ,
na każdy z kontraktów zostanie zawarta z Wykonawcą odrębna umowa. Kontrakt I obejmuje
roboty kwalifikowalne, a Kontrakt II roboty niekwalifikowalne.
12.2.4 Nie dopuszcza się stosowania upustów zarówno dla wyliczonych cen jednostkowych jak i do
ogólnej ceny oferty,
12.2.5 Niedopuszczalne jest nie dokonanie wyceny jakiejkolwiek pozycji – cena jednostkowa nie może
wynosić „0 zł”.
12.2.6 Nie dopuszcza się dodawania nowych pozycji w Wykazie Cen. Cena za prace, które nie są
przedstawione w oddzielnych pozycjach powinny zostać rozłożone na ceny jednostkowe i ceny
podane dla innych elementów robót.
12.2.7 Wszystkie błędy ujawnione w PFU czy WWiORB Wykonawca powinien zgłosić przed terminem
składania ofert, w okresie przewidzianym na składanie zapytań. Wykonawca przy wypełnianiu
Wykazu Cen nie może sam dokonywać poprawek w jego treści.
12.2.8 Wykonawca winien w ofercie podać łączną cenę netto /bez VAT/ przedmiotu zamówienia w
PLN, podatek VAT i łączną cenę brutto /z VAT/ przedmiotu zamówienia w PLN za realizację
przedmiotu zamówienia w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
12.2.9 Jeżeli cena oferty netto/brutto podana liczbą nie będzie odpowiadała cenie oferty
netto/brutto podanej słownie, przyjmuje się odpowiednią wartość ceny podaną w Wykazie
Cen.
12.2.10 Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
12.2.11 Zamawiający przewiduje płatności częściowe – miesięczne, płatne nie częściej jak 1 raz na
koniec miesiąca, po osiągnięciu przez Wykonawcę kwoty co najmniej 160 tyś zł netto przerobu.
−

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
13.1 Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu:

a) cena brutto oferty /przedmiotu zamówienia/ – 60%.
Oferta najtańsza otrzyma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
Cn/Cb x 100 x 60% = ilość punktów
gdzie:
Cn
Cb
100
60%

– najniższa cena oferty brutto /przedmiotu zamówienia/ spośród ofert nieodrzuconych,
– cena oferty brutto /przedmiotu zamówienia/ oferty badanej,
– wskaźnik stały,
– procentowe znaczenie kryterium ceny oferty brutto /przedmiotu zamówienia/.

b) okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia – 8%
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot
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zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a maksymalny
60 miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi należy zadeklarować w pełnych latach, od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W ramach niniejszego kryterium Zamawiający
żąda od Wykonawcy zrównania okresu gwarancji z okresem rękojmi za wady.
Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób:
− Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 60 miesięcy i więcej
otrzyma – 8 pkt
− Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 48 miesięcy otrzyma
– 4 pkt
− Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 36 miesięcy otrzyma
– 0 pkt
Uwaga. Jeżeli Wykonawca w ramach kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot
zamówienia zaoferuje okres gwarancji i rękojmi za wady krótszy niż minimalny, tj. 36 miesięcy,
wówczas jego oferta – jako niezgodna z treścią SIWZ – zostanie odrzucona na podstawie §17 ust. 1 pkt.
2) Regulaminu. Z kolei jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot
zamówienia dłuższy niż 60 miesięcy, wówczas Zamawiający przyzna Wykonawcy maksymalną ilość
punktów dla tego kryterium tj. 8 punktów, tak jak za 60 miesięczny okres gwarancji, a w umowie
wskaże zaoferowany w ofercie termin gwarancji i rękojmi.
c) termin wykonania przedmiotu zamówienia – 16%
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.04.2019 roku od
daty podpisania umowy. Za zaoferowanie tego terminu wykonawca otrzyma 0 punktów w tym
kryterium. Wykonawca będzie premiowany za zaoferowane krótszego terminu wykonania
zamówienia. Zamawiający ustala maksymalną ilość skrócenia terminu wykonania zamówienia do
31.12.2018 roku. Planowany termin podpisania umowy najpóźniej 29.09.2017 roku i taki termin
przyjmuje Zamawiający do porównania w tym kryterium złożonych w postepowaniu ofert.
Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób:
− Wykonawca, który wskaże w ofercie termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.04.2019
roku od daty podpisania umowy otrzyma – 0 pkt
− Wykonawca, który wskaże w ofercie termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31.03.2019
roku od daty podpisania umowy otrzyma – 4 pkt
− Wykonawca, który wskaże w ofercie termin wykonania przedmiotu zamówienia do 28.02.2019
roku od daty podpisania umowy otrzyma – 8 pkt
− Wykonawca, który wskaże w ofercie termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31.01.2019
roku od daty podpisania umowy otrzyma – 12 pkt
− Wykonawca, który wskaże w ofercie termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31.12.2018
roku od daty podpisania umowy otrzyma – 16 pkt
Uwaga. Niedopuszczalne jest wskazanie innych jak powyżej terminów wykonania przedmiotu
zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca wskaże termin wykonania zamówienia inny jak 30.04.2019
rok lub 31.03.2019 rok lub 28.02.2019 rok lub 31.01.2019 rok lub 31.12.2018 rok, wówczas jego oferta
– jako niezgodna z treścią SIWZ – zostanie odrzucona na podstawie §17 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu. Z
kolei Wykonawca wskaże jako termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31.12.2018 roku,
wówczas Zamawiający przyzna Wykonawcy maksymalną ilość punktów dla tego kryterium tj. 16
punktów, tak jak dla terminu wykonania przedmiotu zamówienia do 31.12.2018 roku od daty
podpisania umowy.
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d) dodatkowe doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia – 16%
W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać dodatkowe doświadczenie kierownika
budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i co najmniej 5
letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w
powyższej specjalności i przyznawać punkty jeżeli osoba ta w okresie ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy robotach
budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej
oraz wodociągowej o łącznej długości sieci co najmniej 12 km. Na wskazanych robotach budowlanych,
rurociągi były układane za równo w technologii wykopowej jak i bezwykopowej np. technologii
przewiertów.
Uwaga. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki
sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, a Inwestor uzyskał ostateczną zgodę
na użytkowanie.

Punktacja za dodatkowe doświadczenie kierownika budowy przyznawana będzie w następujący
sposób:
L.p.

1

2

3

4

Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy posiadającego uprawnienia w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy kolejnej, drugiej (2) robocie
budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji
sanitarnej oraz wodociągowej o łącznej długości sieci co najmniej 12 km w okresie ostatnich 10
lat przed upływem terminu składania ofert. Na wskazanej robocie budowlanej, rurociągi były
układane za równo w technologii wykopowej jak i bezwykopowej np. w technologii
przewiertów sterowanych.
Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy kolejnej, trzeciej (3) robocie
budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji
sanitarnej oraz wodociągowej o łącznej długości sieci co najmniej 12 km w okresie ostatnich 10
lat przed upływem terminu składania ofert. Na wskazanej robocie budowlanej, rurociągi były
układane za równo w technologii wykopowej jak i bezwykopowej np. w technologii
przewiertów sterowanych.
Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy kolejnej, czwartej (4) robocie
budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji
sanitarnej oraz wodociągowej o łącznej długości sieci co najmniej 12 km w okresie ostatnich 10
lat przed upływem terminu składania ofert. Na wskazanej robocie budowlanej, rurociągi były
układane za równo w technologii wykopowej jak i bezwykopowej np. w technologii
przewiertów sterowanych.
Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy kolejnej, piątej (5) robocie
budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji
sanitarnej oraz wodociągowej o łącznej długości sieci co najmniej 12 km w okresie ostatnich 10
lat przed upływem terminu składania ofert. Na wskazanej robocie budowlanej, rurociągi były
układane za równo w technologii wykopowej jak i bezwykopowej np. w technologii
przewiertów sterowanych.

Punktacja

4 pkt

8 pkt

12 pkt

16 pkt

Dla przeprowadzenia oceny ofert [tj. uzyskania określonej ilości punktów w ramach niniejszego
kryterium] każdy Wykonawca przedłoży przy ofercie następujące dokumenty:
a. wykaz wskazujący:
− osobę dedykowaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy,
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i co
najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub
inspektora nadzoru w powyższej specjalności oraz określający
− roboty budowlane przy których osoba dedykowana do pełnienia funkcji kierownika
budowy w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję
kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Wykazane roboty budowlane, o których
mowa powyżej muszą polegać na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci
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kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej o łącznej długości sieci co najmniej 12 km. Na
wskazanych robotach budowlanych, rurociągi były układane za równo w technologii
wykopowej jak i bezwykopowej np. w technologii przewiertów sterowanych.
Wykaz wykonawca winien sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
b.

c.

dowody określające czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności zawierające informacje 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
z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykazane roboty
budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje kierownika budowy
lub inspektora nadzoru

Uwaga. Wyżej wymienione dowody potwierdzające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje kierownika budowy
lub inspektora nadzoru muszą zostać załączone przez Wykonawcę wraz z ofertą, gdyż dokumenty te nie podlegają złożeniu
na podstawie § 18 ust. 11 oraz § 14 ust. 15 Regulaminu na późniejszym etapie postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia.

Jeżeli osoba dedykowana przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy nie posiada
dodatkowego doświadczenia w realizacji robót wskazanych w ramach niniejszego kryterium tj.
wykonawca nie wykaże dodatkowego doświadczenia kierownika budowy – Zamawiający w takim
przypadku przyzna wykonawcy 0 pkt.
Zamawiający przyzna również wykonawcy 0 pkt w ramach niniejszego kryterium w następujących
sytuacjach:
− nieprzedłożenia przy ofercie wypełnionego wykazu z robotami dodatkowymi
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ
− nieprzedłożenia przy ofercie dowodów, potwierdzających że wykazane roboty budowlane
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz
że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje kierownika budowy lub inspektora
nadzoru
− z treści przedłożonych dokumentów nie wynika, że roboty budowlane zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana
osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru
UWAGA: W ramach niniejszego kryterium wykonawca nie może wykazywać doświadczenia kierownika budowy w kierowaniu
robotą budowlaną, stanowiącą potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.2.
SIWZ.

13.2 Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny ofertowej

brutto przedmiotu zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia,
terminu realizacji przedmiotu zamówienia i dodatkowego doświadczenia kierownika budowy
wyznaczonego do realizacji niniejszego zamówienia. Łączna liczba punktów jaką może otrzymać
oferta Wykonawcy jest równa sumie liczby punktów za kryterium cena ofertowa brutto za
przedmiot zamówienia, za kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia,
za kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia i za kryterium dodatkowe doświadczenie
kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia.
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14. INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMÓW O PODWYKONAWSTWO
14.3.1

Informacje i wymagania umów na podwykonawstwo zawarto w wzorze umowy.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór
stanowi część II do niniejszej SIWZ. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o
wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z
Wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie
poinformowany po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.
15.2
Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu
podpisania umowy:
15.2.1 umowę regulującą współpracę wykonawców, którzy złożyli wspólną ofertę /umowę
konsorcjum, umowę spółki cywilnej/ w przypadku wspólnego ubiegania się przez
Wykonawców o udzielenie zamówienia,
15.2.2 pełnomocnictwo jeśli umowę podpisuje Pełnomocnik,
15.1

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w/w dokumentów Zamawiający może traktować jako uchylanie się
Wykonawcy od podpisania umowy.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
16.1

16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5

16.3
16.4
16.5

16.6

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia
przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej 10% ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
pieniądzu;
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r.
poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: Bank
Gospodarstwa Krajowego nr 03 1130 1235 0031 5020 5620 0001,
Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie
Zamawiającego.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz Wykonawca przed
podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
na kwotę 10% ceny oferty brutto wniesione na okres realizacji przedmiotu zamówienia jak
również zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na kwotę 30%
zabezpieczenia podstawowego obowiązującą przez okres zgodnie z treścią oświadczenia
zawartego w ofercie Wykonawcy (na okres zadeklarowany w ofercie) od terminu zakończenia
realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 16.7 i 16.8.
Zabezpieczenie powinno zostać wniesione w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy w
sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w
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16.7

16.8

16.9

16.10
16.11
16.12

formie pieniężnej, datą wniesienia zabezpieczenia jest data wpływu środków na rachunek
Zamawiającego.
Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa wyżej, następuje
nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez jednego ze wspólników
konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo, o ile z treści dokumentu (tj. z treści przelewu,
dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej itp.) wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy wynika, że zostało złożone przez wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
Zabezpieczenie uważa się za wniesione prawidłowo jeśli w treści dokumentu znajdują się
zapisy § 8 ust. 18 i ust. 19 Regulaminu.
Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z § 8 ust. 15 oraz ust. 17 Regulaminu.
W zakresie nieuregulowanym do wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania
umowy oraz stosuje postanowienia wzoru umowy w tym zakresie.

17. WZÓR UMOWY
1. Umowa wymaga formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
2. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu w siedzibie Zamawiającego.
3. Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ust. 3, jeżeli w
postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym lub interesie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
18.1

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują
przepisy § 20 Regulaminu.
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19. DODATKOWE INFORMACJE
19.1

19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
19.10

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość
zamówienia. Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią SIWZ zostaną
odrzucone.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych na podstawie § 3 ust. 3 pkt.
7) oraz pkt. 11)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajdują się w punkcie
1 niniejszej SIWZ.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą
w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia
na roboty budowlane.

20. WYKAZ DOKUMENTÓW I ZAŁĄCZNIKÓW
20.1
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
20.2
Załącznik nr1 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
20.3
Załącznik nr2 do SIWZ – Druk Oferta – do wypełnienia przez Wykonawców,
20.4
Załącznik nr3 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych spełniających wymagania
określone w pkt 5.2.1 niniejszej SIWZ – do wypełnienia przez Wykonawcę i przekazania
Zamawiającemu na każde jego wezwanie,
20.5
Załącznik nr4 do SIWZ – Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniających wymagania określone w pkt 5.2.2
niniejszej SIWZ – do wypełnienia przez Wykonawcę i przekazania Zamawiającemu na każde
jego wezwanie,
20.6
Załącznik nr5 do SIWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej – do wypełnienia przez
Wykonawcę i przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5.;
20.7
Załącznik nr6 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu – do wypełnienia przez Wykonawcę i
załączenia do oferty /jeśli dotyczy/,
20.8
Załącznik nr7 do SIWZ – Wykaz określający dodatkowe doświadczenie kierownika budowy w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – do wypełnienia przez Wykonawcę i załączenia
do oferty.
20.9
Załącznik nr8 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – do
wypełnienia przez Wykonawcę i załączenia do oferty.
20.10
Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla Kontraktu I i II,
20.11
Część III – Program Funkcjonalno – Użytkowy – roboty kwalifikowalne
20.12
Część III – Program Funkcjonalno – Użytkowy – roboty niekwalifikowalne
20.13
Załącznik nr1 do PFU – załącznik graficzny – sieć kanalizacji sanitarnej
20.14
Załącznik nr2 do PFU – wykaz działek – sieć kanalizacji sanitarnej
20.15
Załącznik nr3 do PFU – załącznik graficzny – sieć wodociągowa
20.16
Załącznik nr4 do PFU – wykaz działek – sieć wodociągowa
20.17
Załącznik nr5 do PFU – instrukcja montażu i wykrywania przecieków
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20.18
20.19
20.20
20.21
20.22
20.23
20.24
20.25
20.26

Załącznik nr6 do PFU – wzór umowy w/s wejścia w teren
Załącznik nr7 do PFU – dokumentacja geotechniczna
Załącznik nr8 do PFU – wzór kartoteki studni
Załącznik nr9 do PFU – operat dendrologiczny
Załącznik nr10 do PFU – Wykaz Cen
Załącznik nr11 do PFU – załącznik graficzny – budynki do podłączenia do sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej
Załącznik nr12 do PFU – wzór protokołu odbioru przyłącza
Załącznik nr13 do PFU – wykaz działek – budynki do podłączenia do sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej
Część IV – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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