Ogłoszenie nr 542824-N-2019 z dnia 2019-05-06 r.
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością: Wyłonienie wykonawców robót w ramach projektu „Budowa,
rozbudowa i przebudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na
obszarze Gminy Tarnowiec” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa IV
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka
wodno-ściekowa /4.3.2 Zaopatrzenie w wodę 1 część –Wymiana hydrantów w obrębie
istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Tarnowiec 2 część -Przebudowa istniejącego
odcinka sieci wodociągowej w m. Umieszcz 3 część -Rozbudowa sieci wodociągowej w m.
Sądkowa 4 część -Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Tarnowiec
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
„Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci
wodociągowej na obszarze Gminy Tarnowiec” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 , Oś
priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3
Gospodarka wodno-ściekowa /4.3.2 Zaopatrzenie w wodę
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 18092455200000,
ul. Tarnowiec 143 , 38-204 Tarnowiec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 436 919,
e-mail zbgk@ugtarnowiec.pl, faks 134 424 011.
Adres strony internetowej (URL): http://www.tarnowiec.eu/index.php/przetargi/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
spółka komunalna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.tarnowiec.eu/index.php/przetargi/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://www.tarnowiec.eu/index.php/przetargi/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty nalezy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
Adres:
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Tarnowcu 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 143
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie wykonawców robót w
ramach projektu „Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody
oraz sieci wodociągowej na obszarze Gminy Tarnowiec” w ramach RPO WP na lata 20142020 , Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa /4.3.2 Zaopatrzenie w wodę 1 część –Wymiana
hydrantów w obrębie istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Tarnowiec 2 część Przebudowa istniejącego odcinka sieci wodociągowej w m. Umieszcz 3 część -Rozbudowa
sieci wodociągowej w m. Sądkowa 4 część -Przebudowa stacji uzdatniania wody w m.
Tarnowiec
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Celem Projektu „Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia
wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na obszarze Gminy Tarnowiec” jest
poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez działania zmierzające do rozbudowy i
ujednolicenia systemu gospodarki wodociągowej na terenie gminy Tarnowiec. W wyniku
realizacji Projektu wzrośnie długość sieci wodociągowej na terenie gminy oraz poprawi się
niezawodność systemu zaopatrzenia w wodę jej mieszkańców. 2. Zamówienie zostało
podzielone na cztery części: Część nr 1 - Wymiana hydrantów w obrębie istniejącej sieci
wodociągowej na terenie Gminy Tarnowiec Przedmiot zamówienia w ramach tego zadania
obejmuje m.in: ● roboty przygotowawcze i rozbiórkowe polegające na demontażu 65 szt.
istniejących hydrantów, zasuw żeliwnych kołnierzowych ; ● montaż 65 szt. zestawów
hydrantów nadziemnych; ● inwentaryzacja powykonawcza. Część nr 2 - Przebudowa
istniejącego odcinka sieci wodociągowej w m. Umieszcz Przedmiot zamówienia w ramach
tego zadania obejmuje przebudowę sieci wodociągowej o długości ok. 766 m w tym m.in.: ●
rozbiórkę nawierzchni; ● wykopy liniowe przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz ręcznie w
miejscach kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi; ● demontaż i montaż rurociągów i
armatury; ● obsypanie rurociągów; ● zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu; ●
odtworzenie nawierzchni; ● próbę szczelności; ● dezynfekcji wykonanej sieci wodociągowej;
● połączenie z istniejącymi wodociągowymi; ● inwentaryzacja powykonawcza. Część nr 3 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sądkowa Przedmiot zamówienia w ramach tego
zadania obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej z rur PE w tym m.in.: ● wykopy liniowe
przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz ręcznie w miejscach kolizji z innymi urządzeniami
podziemnymi; ● montaż rurociągów i armatury sieciowej; ● montaż rur ochronnych na
kablach energetycznych i teletechnicznych; ● obsypanie rurociągów; ● zasypanie wykopów i
zagęszczenie gruntu; ● odtworzenie nawierzchni; ● próbę szczelności; ● dezynfekcję
wykonanej sieci wodociągowej; ● połączenie z istniejącym wodociągiem; ● inwentaryzacja
powykonawcza. . Część nr 4 - Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Tarnowiec
Przedmiot zamówienia w ramach tego zadania obejmuje przebudowę stacji uzdatniania wody
polegającej na wymianie istniejącego zbiornika retencyjnego wody pitnej na zbiornik 50 m3
w miejscowości Tarnowiec, w tym m.in.: ● wykopy pod nowy zbiornik retencyjny wody
pitnej o pojemności użytkowej 50 m3; ● przebudowę odcinka sieci wodociągowej; ●
przebudowę odcinka zewnętrznej instalacji elektrycznej; ● wykonanie fundamentu
kruszywowego z zagęszczeniem pod zbiornikiem; ● posadowienie zbiornika retencyjnego o
pojemności użytkowej 50 m3; ● wykonanie komory zasuw (studzienka betonowa); ●
wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzenia wody z przelewu
awaryjnego i spustu wody ze zbiornika na czas czyszczenia zbiornika; ● wykonanie
zewnętrznej instalacji wodociągowej służącej do zasilania i poboru wody ze zbiornika; ●
obsypki i zasypki zbiornika; ● nasianie trawy na nasypie; ● rozebranie nasypu ziemnego
istniejącego zbiornika ; ● demontaż istniejącego zbiornika; ● wywiezienie nadmiaru ziemi i
zdemontowanego zbiornika w miejsce wskazane przez inwestora; ● uporządkowanie terenu
budowy; ● inwentaryzacja powykonawcza. 4.Szczegółowy opis elementów przedmiotu
zamówienia oraz wymagania techniczne stanowią załączniki: Załącznik nr 6 do SIWZ –
Dokumentacja projektowa Załącznik nr 7 do SIWZ – Przedmiary robót Załącznik nr 8 do
SIWZ – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przedstawione w projekcie
budowlanym rozwiązania odpowiadają przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego w
szczególności dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym
zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 5. Tam, gdzie na rysunkach, w

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w
Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30
ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację
robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Szczegółowy sposób
dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań , o których mowa w art. 29 ust. 3a ,
oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do
realizacji zamówienia , których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy. Cechy techniczne i jakościowe
przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie
normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45230000-8
45111200-0
45231300-8
45252126-7
45262220-9
45255110-3
45232150-8
71355000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie
spełniania tego warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie
spełniania tego warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy,
którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w
zakresie spełniania tego warunku; b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie
stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku; c) zdolności technicznej
lub zawodowej - minimalne poziomy zdolności w tym zakresie: - dla I części: c.1.) tj. w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i
prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub
przebudowie i/lub rozbudowie i/lub wymianie hydrantów w obrębie sieci wodociągowej o
wartości co najmniej 150 000,00 złotych brutto Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego powyżej: jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych
niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy
Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie
publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs
waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. c.2) t.j.
dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem
innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów; - dla II części: c.1.) tj. w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie
sieci wodociągowej o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto Uwaga: Dla potrzeb
oceny spełniania warunku określonego powyżej: jeśli wartość lub wartości zostaną podane w
walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany
przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank
Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się
średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu. c.2) t.j. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym
zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 osobą
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów; - dla III części: c.1.) tj. w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie
sieci wodociągowej o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto Uwaga: Dla potrzeb
oceny spełniania warunku określonego powyżej: jeśli wartość lub wartości zostaną podane w
walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany
przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank
Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się
średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu. c.2) t.j. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym
zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 osobą
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów; - dla IV części: c.1.) tj. w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie
stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej 150 000,00 złotych brutto Uwaga: Dla potrzeb
oceny spełniania warunku określonego powyżej: jeśli wartość lub wartości zostaną podane w
walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany
przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank
Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się
średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu. c.2) t.j. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym
zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 osobą
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia powinni wykazać, że warunek określony w ust. 1 pkt 1) winien spełniać każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną)
natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2) spełniają łącznie. 2. Zamawiający informuje, że
posiadane przez osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań
określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). Osoby, które posiadają uzyskane przed
dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do
realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym
zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące. Zamawiający dopuszcza również
możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści
dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą
spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 z późn. zm.). oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i
miejscu dostarczenia następujących dokumentów t.j.: 1) zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem 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 ; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
dokument ten składa każdy z Wykonawców. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia albo
innego dokumentu potwierdzającego , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 3) odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ; W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale XXII podr. III ust. 1 pkt 1-3
SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : a) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacja z otwarcia ofert), przekazuje
zamawiającemu zgodnie z załącznikiem do SIWZ oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
przez grupę kapitałową rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym
również tego przedsiębiorcę. 4. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności
oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane przez wykonawcę i inne podmioty, na
zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale. 5. Dokumenty, inne niż
oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem. 6.
Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. 7. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca
albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą. 8. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w
formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 9. Zamawiający może żądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w
rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 10. Dokumenty sporządzone w

języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. W zakresie nie
uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i
miejscu dostarczenia następujących dokumentów t.j. : 1) wykazu robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale XXI pkt 2) lit. c.1
SIWZ 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. Zakres
dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale XXI
pkt 2) lit. c.1 SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej
jeden z Wykonawców. 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku
określonego w Rozdziale XXI pkt 2) lit. c.2 SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku
nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2. 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 sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 3. 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. 4. 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. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał

się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: 1) Wypełniony
formularz oferta zgodnie z załącznikiem nr 1a, 1b, 1c lub 1d do SIWZ; 2) Oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zwane
dalej Oświadczeniem) zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b do SIWZ; 2. W terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której
mowa w art. 86 ust. 3 PZP Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zgodnie
z załącznikiem nr 9 do SIWZ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości: -3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) na I część
zamówienia; -1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na II część zamówienia; 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na III część zamówienia; -3 000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100) na IV część zamówienia z oznaczeniem wadium na
daną część. 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych
w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z
2007r. Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem
terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto
Zamawiającego: 02 8627 1040 2005 7000 1695 0001. W przypadku wadium wnoszonego w
pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku
Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu
składania ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pok. 7 lub dołączyć do oferty. 6.
Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Zmiany umowy mogą nastąpić w
następujących przypadkach: 1) Wystąpienia istotnych lub nieistotnych wad dokumentacji
projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli
uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających
wpływ na zmianę terminu realizacji – zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji
zamówienia. 2) W przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwiązań
projektowych dopuszcza się zmianę terminów realizacji zamówienia, 3) W przypadku
wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy z
przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę – zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji
zamówienia. 4) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy –
zmianie może ulec termin realizacji umowy. 5) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub
techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkująca brakiem
możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu
realizacji umowy. 6) Zaistnienia siły wyższej – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
terminu realizacji umowy. 7) Zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych t.j.
deszczu, gradu, niskich temperatur oraz innych warunków atmosferycznych przez dłuższy
okres czasu uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia - Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy. 8) Przestojów i opóźnień
zawinionych przez Zamawiającego - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu
realizacji umowy. 9) Zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla
objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych. 10) Aktualizacji rozwiązań
projektowych z uwagi na postęp technologiczny. 11) Zmiany wymiarów, położenia lub
wysokości części robót budowlanych. 12) Zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw
w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że nie wykraczają one poza zakres dokumentacji
projektowej i zasady wiedzy technicznej. 13) Zmian w harmonogramie robót dotyczących
kolejności wykonywania robót. 4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany
materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te
będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo, okoliczności: 1) powodujące
obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację
wykonanego przedmiotu umowy, 2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 3)
wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych
materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiana ta
nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. W/w zmiany muszą być
każdorazowo zatwierdzone przez zamawiającego w porozumieniu z projektantem. 5.
Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją
projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót
przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy. 6.Konieczne
roboty zamienne mogą być wykonane (lub ,,zaniechane”) na podstawie protokołów

konieczności potwierdzonych przez projektanta i zatwierdzonych przez zamawiającego. Bez
zatwierdzenia ,,protokołów konieczności” przez zamawiającego wykonawca nie może
rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót ,,zamiennych” 7.
Jeżeli, pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w sprawdzeniu
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych zostaną w nich wykryte wady lub
usterki, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i
uzgodni z wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej
dokumentacji. Ze względu na przyjęta formę ryczałtu jako zapłatę wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy skutki finansowe dokonanych zmian obciążą wykonawcę o ile
zmiany nie będą wykraczały poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. Możliwa jest zmiana dotycząca realizacji
dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki: 1)zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2)zmiana wykonawcy
spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
3)wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie ; 9. Ponadto możliwa jest zmiana dotycząca realizacji dodatkowych
robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1)
konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami,
których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2) wartość
zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w umowie. 10. Możliwa jest
zmiana postanowień zawartej umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli zamiany nie są
istotne w rozumieniu przepisów art. 144 ust. 1e Ustawy Prawo zamówień publicznych. 11.
Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę ,
zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) opis wpływu zmiany na
termin i koszt wykonania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-05-24, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> oferty należy składać w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr 1 - Wymiana hydrantów w obrębie istniejącej sieci
Część
1 Nazwa:
wodociągowej na terenie Gminy Tarnowiec
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Część nr 1 - Wymiana hydrantów w obrębie istniejącej sieci wodociągowej na
terenie Gminy Tarnowiec Przedmiot zamówienia w ramach tego zadania obejmuje m.in: ●
roboty przygotowawcze i rozbiórkowe polegające na demontażu 65 szt. istniejących
hydrantów, zasuw żeliwnych kołnierzowych ; ● montaż 65 szt. zestawów hydrantów
nadziemnych; ● inwentaryzacja powykonawcza 4.Szczegółowy opis elementów przedmiotu
zamówienia oraz wymagania techniczne stanowią załączniki: Załącznik nr 6 do SIWZ –
Dokumentacja projektowa Załącznik nr 7 do SIWZ – Przedmiar robót Przedstawione w
projekcie budowlanym rozwiązania odpowiadają przeznaczeniu zamierzonemu przez
zamawiającego w szczególności dostosowania projektu do potrzeb wszystkich
użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 5. Tam, gdzie
na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których
mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one
realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Szczegółowy sposób
dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań , o których mowa w art. 29 ust. 3a ,
oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do
realizacji zamówienia , których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy. Cechy techniczne i jakościowe
przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie
normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45230000-8, 45111200-0, 45231300-8,
45252126-7, 45262220-9, 45255110-3, 45232150-8, 71355000-1, 45230000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy
Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia
szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku; b) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku; c) zdolności technicznej lub zawodowej - minimalne poziomy zdolności w tym
zakresie: - dla I części: c.1.) tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub wymianie
hydrantów w obrębie sieci wodociągowej o wartości co najmniej 150 000,00 złotych brutto
Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej: jeśli wartość lub
wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs
danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę
przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu. c.2) t.j. dysponują osobami, które będą wykonywać
zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w
tym: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o
specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek
określony w ust. 1 pkt 1) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie (składających ofertę wspólną) natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2)
spełniają łącznie. 2. Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby uprawnienia w
wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny
być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
późn. zm.). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.

Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż
krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych
przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w
zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2272).
Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa istniejącego odcinka sieci wodociągowej w m. Umieszcz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Część nr 2 - Przebudowa istniejącego odcinka sieci wodociągowej w m.
Umieszcz Przedmiot zamówienia w ramach tego zadania obejmuje przebudowę sieci
wodociągowej o długości ok. 766 m w tym m.in.: ● rozbiórkę nawierzchni; ● wykopy liniowe
przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz ręcznie w miejscach kolizji z innymi urządzeniami
podziemnymi; ● demontaż i montaż rurociągów i armatury; ● obsypanie rurociągów; ●
zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu; ● odtworzenie nawierzchni; ● próbę szczelności;
● dezynfekcji wykonanej sieci wodociągowej; ● połączenie z istniejącymi wodociągowymi;
● inwentaryzacja powykonawcza. 4.Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia
oraz wymagania techniczne stanowią załączniki: Załącznik nr 6 do SIWZ – Dokumentacja
projektowa Załącznik nr 7 do SIWZ – Przedmiar robót Załącznik nr 8 do SIWZ –
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przedstawione w projekcie budowlanym
rozwiązania odpowiadają przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego w
szczególności dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym
zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 5. Tam, gdzie na rysunkach, w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w
Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30
ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację
robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Szczegółowy sposób
dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań , o których mowa w art. 29 ust. 3a ,
oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do
realizacji zamówienia , których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy. Cechy techniczne i jakościowe
przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie
normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45230000-8, 45111200-0, 45231300-8,
45252126-7, 45262220-9, 45255110-3, 45232150-8, 71355000-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy
Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia
szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku; b) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku; c) zdolności technicznej lub zawodowej - minimalne poziomy zdolności w tym
zakresie: - dla II części: c.1.) tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie sieci wodociągowej o
wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego powyżej: jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych
niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy
Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie
publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs
waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. c.2) t.j.
dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem
innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia powinni wykazać, że warunek określony w ust. 1 pkt 1) winien spełniać każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną)
natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2) spełniają łącznie. 2. Zamawiający informuje, że
posiadane przez osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań
określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). Osoby, które posiadają uzyskane przed
dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do

realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym
zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące. Zamawiający dopuszcza również
możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści
dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą
spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 z późn. zm.). oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).
Część nr: 3 Nazwa: Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sądkowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Część nr 3 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sądkowa Przedmiot
zamówienia w ramach tego zadania obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej z rur PE w tym
m.in.: ● wykopy liniowe przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz ręcznie w miejscach kolizji
z innymi urządzeniami podziemnymi; ● montaż rurociągów i armatury sieciowej; ● montaż
rur ochronnych na kablach energetycznych i teletechnicznych; ● obsypanie rurociągów; ●
zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu; ● odtworzenie nawierzchni; ● próbę szczelności;
● dezynfekcję wykonanej sieci wodociągowej; ● połączenie z istniejącym wodociągiem; ●
inwentaryzacja powykonawcza. 4.Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia oraz
wymagania techniczne stanowią załączniki: Załącznik nr 6 do SIWZ – Dokumentacja
projektowa Załącznik nr 7 do SIWZ – Przedmiar robót Załącznik nr 8 do SIWZ –
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przedstawione w projekcie budowlanym
rozwiązania odpowiadają przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego w
szczególności dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym
zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 5. Tam, gdzie na rysunkach, w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w
Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30
ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację
robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Szczegółowy sposób
dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań , o których mowa w art. 29 ust. 3a ,
oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do
realizacji zamówienia , których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy. Cechy techniczne i jakościowe

przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie
normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45230000-8, 45111200-0, 45231300-8,
45252126-7, 45262220-9, 45255110-3, 45232150-8, 71355000-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy
Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia
szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku; b) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku; c) zdolności technicznej lub zawodowej - minimalne poziomy zdolności w tym
zakresie: - dla III części: c.1.) tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie sieci wodociągowej o
wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego powyżej: jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych
niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy
Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie
publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs
waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. c.2) t.j.
dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem
innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia powinni wykazać, że warunek określony w ust. 1 pkt 1) winien spełniać każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną)
natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2) spełniają łącznie. 2. Zamawiający informuje, że
posiadane przez osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań
określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). Osoby, które posiadają uzyskane przed

dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do
realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym
zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące. Zamawiający dopuszcza również
możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści
dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą
spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 z późn. zm.). oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).
Część nr: 4 Nazwa: Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Tarnowiec
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Część nr 4 - Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Tarnowiec Przedmiot
zamówienia w ramach tego zadania obejmuje przebudowę stacji uzdatniania wody
polegającej na wymianie istniejącego zbiornika retencyjnego wody pitnej na zbiornik 50 m3
w miejscowości Tarnowiec, w tym m.in.: ● wykopy pod nowy zbiornik retencyjny wody
pitnej o pojemności użytkowej 50 m3; ● przebudowę odcinka sieci wodociągowej; ●
przebudowę odcinka zewnętrznej instalacji elektrycznej; ● wykonanie fundamentu
kruszywowego z zagęszczeniem pod zbiornikiem; ● posadowienie zbiornika retencyjnego o
pojemności użytkowej 50 m3; ● wykonanie komory zasuw (studzienka betonowa); ●
wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzenia wody z przelewu
awaryjnego i spustu wody ze zbiornika na czas czyszczenia zbiornika; ● wykonanie
zewnętrznej instalacji wodociągowej służącej do zasilania i poboru wody ze zbiornika; ●
obsypki i zasypki zbiornika; ● nasianie trawy na nasypie; ● rozebranie nasypu ziemnego
istniejącego zbiornika ; ● demontaż istniejącego zbiornika; ● wywiezienie nadmiaru ziemi i
zdemontowanego zbiornika w miejsce wskazane przez inwestora; ● uporządkowanie terenu
budowy; ● inwentaryzacja powykonawcza. 4.Szczegółowy opis elementów przedmiotu
zamówienia oraz wymagania techniczne stanowią załączniki: Załącznik nr 6 do SIWZ –
Dokumentacja projektowa Załącznik nr 7 do SIWZ – Przedmiar robót Załącznik nr 8 do
SIWZ – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przedstawione w projekcie
budowlanym rozwiązania odpowiadają przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego w
szczególności dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym
zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 5. Tam, gdzie na rysunkach, w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w
Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30
ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację
robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Szczegółowy sposób
dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań , o których mowa w art. 29 ust. 3a ,
oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do
realizacji zamówienia , których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy. Cechy techniczne i jakościowe
przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie
normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45230000-8, 45111200-0, 45231300-8,
45252126-7, 45262220-9, 45255110-3, 45232150-8, 71355000-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy
Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia
szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku; b) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku; c) zdolności technicznej lub zawodowej - minimalne poziomy zdolności w tym
zakresie: - dla IV części: c.1.) tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie stacji uzdatniania
wody o wartości co najmniej 150 000,00 złotych brutto Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego powyżej: jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych
niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy
Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie
publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs
waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. c.2) t.j.
dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem
innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia powinni wykazać, że warunek określony w ust. 1 pkt 1) winien spełniać każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną)
natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2) spełniają łącznie. 2. Zamawiający informuje, że
posiadane przez osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań
określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). Osoby, które posiadają uzyskane przed
dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do
realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym
zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące. Zamawiający dopuszcza również
możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści
dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą
spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 z późn. zm.). oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).

