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Zamawiający:

Nr sprawy: MTP.271.2.29.2020.EZ

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
Zatwierdzam:
Na oryginale podpisał
Wójt Gminy Czernica
Włodzimierz Chlebosz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm. – dalej „ustawa Pzp”) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na roboty budowlane pn.:

„Budowa części sieci wodociągowej i części sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownią ścieków P2 i branżą elektryczną dotyczącą jej zasilania oraz budowa
części przewodów tłocznych na terenach inwestycyjnych
w Dobrzykowicach w Gminie Czernica”

W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp tzw.
„procedura odwrócona”.

Czernica, dnia: 25.11.2020 r.
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Nr sprawy: MTP.271.2.29.2020.EZ

I.

Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina Czernica; ul. Kolejowa 3; 55-003 Czernica
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.czernica.pl

II.

Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm. – dalej „ustawa Pzp”).

III.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa części sieci wodociągowej i części sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownią ścieków P2 i branżą elektryczną dotyczącą jej zasilania oraz budowa części przewodów tłocznych na
terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w Gminie Czernica.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
1) Budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ścieków bytowo-gospodarczych w skład których wchodzą: rurociągi
grawitacyjne DN 300mm (o dł. ok.9 m), DN 250mm (o dł. ok.108 m), DN 200mm (o dł. 315 m), DN 150mm (o dł. 7
m), rurociągi tłoczne DN 125mm (o dł. 28 m), DN 200mm (o dł. 633 m),czyszczaki 4 szt. wraz ze strefową tłocznią
ścieków bytowo-gospodarczych P 2 wraz zasilaniem (WLZ), monitoringiem i zagospodarowaniem terenu tłoczni;
2) Budowę odcinka sieci wodociągowej DN 225 (o dł. 390 m);
3) wykonanie na zgłoszenie całości dokumentacji projektowej sięgaczy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
do dz. nr 274, 276/4, 276/5, 276/7, 276/9, 283 i 284 wg rysunku będącego załącznikiem o niniejszego OPZ wraz
z uzyskaniem braku sprzeciwu od Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, przy czym przed dokonaniem
zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego do wykonanej dokumentacji;
4) wybudowanie sięgaczy na podstawie dokumentacji o której mowa w pkt 3 oraz uzyskanie niewniesienia
sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania przez właściwy PINB.
2.

Inwestycja zlokalizowana będzie w rejonie ulicy Składowej i drogi na dz. nr 277 i 278 w obrębie geodezyjnym
Dobrzykowice. Działki te objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego D_27 – Uchwała nr
XIV/146/2020 Rady Gminy z dn. 31 marca 2020 r.;
3.
Inwestycja obejmuje:
1)
budowę tłoczni ścieków (oznaczenie P2) wraz z systemem monitoringu kompatybilnym z istniejącym
systemem na pozostałych obiektach sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie wszystkich prac związanych
z przygotowaniem do eksploatacji i włączeniem budowanego systemu do istniejącego układu ciśnieniowego
2)
budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- DN 300mm o dł. ok.9 m z rur PVC klasy SN8 (odcinek KS4 od studni st.os.2 do tłoczni P2)
- DN 250mm o długości ok.108 m z rur PVC klasy SN8 (odcinek KS4 od studni 62 do studni st.os.2 i odcinek KS5 od
studni 50 do studni st.os.2)
- DN 200mm o długości ok.315 m z rur PVC klasy SN8 (odcinek KS5: od studni 39 do studni 45, od studni 50 do
studni 39, odcinek KS6: od studni 50 do studni 51)
- DN 150mm o długości ok.52 m z rur PVC klasy SN8 (odcinki sięgaczy sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 274,
276/4, 276/5, 276/7, 276/9, 283 i 284 wg rysunku będącego załącznikiem o niniejszego OPZ)
3)
budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej
- DN 200mm o dł. ok.633 m z rur PE100 SDR17 (odcinek od tłoczni P2 do punktów T1_19 i T2_19, od punktów
T1_19 i T2_19 do punktów T3_1 i T4_1-wraz z zaprojektowaną armaturą m.in. czyszczaki, zasuwy)
- DN 125mm o długości ok.28 m z rur PE100 SDR17 (odcinek od punktów T1_18 i T2_18 do punktów T1_19 i
T2_19)
4) budowę odcinka sieci wodociągowej
- DN 225mm o dł. ok.390 m z rur PE100 SDR17 (odcinek od sięgacza wodociągu na dz. 283 poprzez punkt w36 do
punktu w50c oraz od punktu w36 do punktu w40)
- DN 125mm o długości ok.51 m z rur PE100 SDR17 (odcinki sięgaczy sieci wodociągowej do dz. nr 274, 276/4,
276/5, 276/7, 276/9, 283 i 284 wg rysunku będącego załącznikiem o niniejszego OPZ)
5) budowę i uruchomienie linii zasilającej WLZ dla P2 wraz zabezpieczeniem odgromowym, wszystkimi
uzgodnieniami i pozwoleniami;
6) wykonanie zagospodarowania terenu tłoczni P2 (utwardzenie, ogrodzenie).
7) odtworzenie nawierzchni dróg oraz terenów prywatnych po wykonanych robotach wg. ust 4 pkt 2 oraz
wymogów zarządców terenów prywatnych po wykonanych robotach ;
8) uzyskanie wszystkich pozwoleń na etapie realizacji, uruchomienie, przeprowadzenie wszystkich
wymaganych prób oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na
użytkowanie dla tego etapu robót;
4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto w szczególności.:
1) budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz budowę tłoczni ścieków zgodnie z dokumentacją projektową
wraz z ewentualnymi modyfikacjami i poprawkami;
2) odtworzenie nawierzchni i naprawę uszkodzonych elementów konstrukcji dróg, należy wykonać następująco:
Strona |3

dz. nr 278 i 277: naprawa z kruszywa granitowego o frakcji 0/63mm o grubości min. 20cm po zagęszczeniu i
szerokości wynikającej z szerokości wykopu, obustronnego klina odłamu o szerokości 0,5m i obustronnych
zakładek po 10 cm z każdej strony końca klina odłamu z zachowaniem odpowiednich spadków
dz. nr 276/6: do zasypywania wykopów przystąpić niezwłocznie po zakończeniu robót instalacyjnych. Wykopy
należy zasypywać warstwami, materiałem/gruntem o parametrach G1 - przewidzieć konieczność wymiany innego
gruntu w wykopie.
Każda z warstw do głębokości 1,5m powinna być zagęszczona do wskaźnika Is =1,0. Poniżej głębokości 1,5m
wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić min. 0,97. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu należy
przeprowadzić zgodnie z BN-77/8931-12/Drogi samochodowe. Badania zagęszczenia gruntu przeprowadzić sondą
dynamiczną. Badanie zagęszczenia płytą dynamiczną dopuszczalne jest tylko dla warstwy wykopu do 0,5m.
Zapis ten zastępuje zapisy dotyczące odtworzenia nawierzchni zawarte w dokumentacji STWiORB.
3) dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej (w trzech egzemplarzach, wydruk+ płyta CD/DVD) wraz
zestawieniami wykonanych odcinków sieci i sięgaczy tj. wg wytycznych Zamawiającego;
4) Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji projektowej
opracowanej przez Biuro Projektowe KANWOD Wartalscy s.c. Wrocław, która stanowi integralną część niniejszej
SIWZ;
5) Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, decyzją o pozwoleniu na
budowę nr 975/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.. wydaną przez Starostę Powiatu Wrocławskiego oraz zapisami
niniejszej SIWZ w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem;
6) Przedmiot zamówienia musi być ponadto wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą SIWZ warunkach.;
7) Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi „towarzyszące” realizacji robót,
o których mowa w ust. 2, oraz w szczególności roboty geodezyjne, czyli obsługa geodezyjna robót i wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej. Operat powykonawczy Wykonawca dostarczy w wersji papierowej w 3 egz. oraz 1
egz. w wersji cyfrowej – format DXF 2000 wraz z zestawieniem zinwentaryzowanych odcinków sieci i sięgaczy z
podziałem na średnice rurociągów.
5. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru
końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:
1) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
2) nadzoru nad bhp i przestrzegania wymagań przepisów prawa w zakresie BHP oraz do zagospodarowania odpadów
powstałych w wyniku realizacji zadania zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr
62 poz. 628) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia objętego umową
3) zatrudnienia pracowników (wykonawcy/ podwykonawcy) na umowę o pracę. Zamawiający ma prawo kontroli
ww. warunków zatrudnienia
4) zatrudnienia pracowników władających językiem polskim w innym przypadku wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia tłumacza
5) ustalania i utrzymywania porządku,
6) odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia przez cały okres trwania
budowy,
7) dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań sprawdzeń i prób
dotyczących realizowanego zamówienia (dołączyć do dokumentacji powykonawczej);
8) wytyczenia przed przystąpieniem do realizacji zadania trasy sieci kanalizacji sanitarnej i tłoczni ścieków zgodnie z
projektem – czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych;
9) przywrócenia terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca dostarczy po
zakończeniu inwestycji pisemne oświadczenia wszystkich właścicieli nieruchomości o przywróceniu posesji do
stanu pierwotnego, (za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku);
10) wykonania dokumentacji fotograficznej stanu terenu objętego inwestycją oraz terenu przyległego do inwestycji
(przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) przed rozpoczęciem robót, w trakcie prac i po ich zakończeniu przez
Wykonawcę
i przedłożenie Zamawiającemu w wersji elektronicznej;
11) wykonania przed rozpoczęciem prac inwentaryzacji rzędnych terenu, studni, tłoczni P2 i innych elementów oraz
porównania z zakładanymi rzędnymi w projekcie. W przypadku rozbieżności Wykonawca uzyska opinie i decyzje
Projektanta pełniącego nadzór autorski;
6. DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
Wykonawca zobowiązany jest do:
1)

2)
3)
4)

5)

uwzględnienia podczas prowadzenia robót realizacji odwodnienia wykopów. Koszty związane z odwodnieniem
wykopów winny zostać skalkulowane w cenie oferty z uwzględnieniem ryzyka wystąpienia zwiększonej ilości
godzin pompowania.
uzyskania zgody od zarządcy nieruchomości, do której będzie zrzut wody z odwodnienia wykopów.
zastosowania we wszystkich studniach rewizyjnych na kolektorach głównych dennic 4-drożnych;
wykonanie uruchomienia tłoczni P2 wraz z wszystkimi robotami umożliwiającymi połączenie z istniejącym
układem i eksploatację tłoczni P2, wykonania rozruchu mechanicznego i technologicznego oraz przeprowadzenie
próby eksploatacyjnej tłoczni);
wykonania i uruchomienia linii WLZ do zasilania tłoczni P2 wraz z wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (m.in.
ew. wystąpienie o warunki zasilania);
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6)
7)
8)
9)

wykonania przed zamówieniem zbiornika betonowego tłoczni P2 pomiaru rzędnej wokół tłoczni;
uwzględnienia przy wykonywaniu zagospodarowania terenu tłoczni wykonania spadku- od tłoczni P2 na zewnątrz;
w studni osadnikowej zamontować filtr podwłazowy;
sprawdzenia zasięgu sygnału telefonii komórkowej umożliwiającego przesył danych oraz zamontowania anteny
zewnętrznej zbiorczej 10-cio elementowej;
10) wykonania do odbioru czyszczenia sieci kanalizacyjnej metodą hydrodynamiczną oraz przedłożenia do
zaopiniowania dokumentacji inspekcji TV rurociągów od wewnątrz przy użyciu np. zdalnie sterowanej kamery
przewodowej telewizji przemysłowej;
11) przekazania operatu kolaudacyjnego 3 egz. wersji papierowej i 1egz. w wersji elektronicznej;
12) samodzielnego sporządzenia (przed zamówieniem studni betonowych) specyfikacji studni zgodnie z rysunkami
PZT (do akceptacji zamawiającego);
13) wykonania projektu organizacji ruchu i składania wniosków dot. zajęcia pasa drogowego zgodnie z wymogami
zarządców dróg oraz ponosić koszty zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót;
7. Załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót służy wyłącznie jako materiał pomocniczy dla
Wykonawcy w celu wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do
umowy.
8. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te materiały, wyroby budowlane i urządzenia,
zdefiniowane w SIWZ, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie
materiały, wyroby budowlane i urządzenia, przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami SIWZ
oraz muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Dla niektórych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń zostały określone
konkretne produkty, informacje te należy interpretować, jako wyznaczenie cech i jakości (standardu) materiałów.
Dopuszcza się użycie innych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń równoważnych, wyłącznie o
parametrach nie gorszych od opisanych w SIWZ, pod warunkiem ich wcześniejszego zatwierdzenia przez
Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności danego zamiennika leży po stronie Wykonawcy.
9. Termin gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 48 miesięcy i nie powinien być
dłuższy niż 60 miesięcy (licząc od daty wykonania przedmiotu zamówienia) i stanowi jedno z kryterium oceny
ofert. Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wskazać termin, na jaki udziela gwarancji na wykonany przedmiot:
10. Wymogi gwarancji:
1) Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji ważnej przez minimum 48 miesięcy, od dnia podpisania protokołu
końcowego;
2) Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty koszt wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy od dnia
podpisania protokołu końcowego odbioru robót;
3) Gwarancja jakości, musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek i wad jakie powstaną w okresie
gwarancyjnym na cały zakres przedmiotu zamówienia w tym także pompy, przepompownię, elektronikę,
armaturę;
4) Wykonawca zapewni, że w okresie gwarancyjnym przystąpi do jakiejkolwiek naprawy usuwania usterek i innych
działań serwisowych, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia faktu przez Zamawiającego drogą
elektroniczną (email i/lub faks). W przypadku braku przystąpienia do usuwania usterek i podjęcia pozostałych
obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonać zastępczo te czynności na
koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy;
5) Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny przedmiotu umowy. Z przeglądu
tego sporządzony zostanie protokół.
11. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te materiały, wyroby budowlane i urządzenia,
zdefiniowane w SIWZ, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie
materiały, wyroby budowlane i urządzenia, przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami SIWZ
oraz muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Dla niektórych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń zostały określone
konkretne produkty, informacje te należy interpretować, jako wyznaczenie cech i jakości (standardu) materiałów.
Dopuszcza się użycie innych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń równoważnych, wyłącznie o
parametrach nie gorszych od opisanych w SIWZ, pod warunkiem ich wcześniejszego zatwierdzenia przez
Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności danego zamiennika leży po stronie Wykonawcy tz. że
Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza użycie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty”
pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim
muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec
jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych,
Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach
internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc
posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy
opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt,
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na
poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub
lepszych.
12. Wizja lokalna. Zaleca się, aby wykonawcy odbyli wizję lokalną.
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13. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę
powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami terenów,
dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych. Wykonawca jest
gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, a w
szczególności zobowiązany jest do:
1) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
2) nadzoru nad bhp,
3) ustalania i utrzymywania porządku,
4) odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,
Wykonawca dokona demontażu, napraw, montażu uszkodzonych w trakcie robót ogrodzeń posesji oraz innych
obiektów i/lub elementów zagospodarowania terenu.
14. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy (stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) na okres realizacji
zamówienia i przy realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących
następujące czynności: tj. roboty budowlane ziemne, roboty sanitarne.
2) szczegółowe warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę określono we wzorze umowy do SIWZ.

IV. Czynności związane z przygotowaniem postępowania.
Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia:
1)
nie poinformował wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia;
2)
nie przeprowadził dialogu technicznego.

V.
1.
2.
3.
4.
5.

Informacja dodatkowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy
Pzp.

VI. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie: do dnia 31.08.2021 r.

VII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz warunki udziału w
postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 1.2.
niniejszego rozdziału SIWZ.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje tzw. procedurę odwróconą w rozumieniu art. 24aa ustawy Pzp tj.
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.1. Przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w:
a) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
b) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. W przypadkach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, Wykonawca powinien udowodnić Zamawiającemu, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
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Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy,
uzna za wystarczające dowody, o których mowa w zdaniu wyżej.
1.2. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego:
1.2.1. Zdolność techniczna lub zawodowa:
1)

Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie
wykonania-zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, co najmniej 1 roboty
budowlanych obejmującej swym zakresem łącznie przy jednej realizacji:
-wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 0,5 km o średnicy min. 200 mm,
-wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 0,5 km wraz z min. 1 tłocznią,
- wykonanie posadowienia zbiornika tłoczni o śr. min. 3,0 m na głębokość min. 6 m.
2) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
dysponują osobami, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi:
-kierownik budowy – doświadczenie zawodowe minimum 6 lat jako kierownik budowy, uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci kanalizacji sanitarnej.
Stosownie do art. 12a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zwana dalej - ustawa Prawo budowlane)
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych.
3) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
-nie dotyczy.
Uwaga nr 1:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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 (Załącznik nr 3 do SIWZ).
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.
1 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są
wymagane.
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.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach
Wykonawca polega, 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
zastąpił ten podmiot innym podmiotem (lub podmiotami) lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie
mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spieniania przez oferowane usługi
wymagań określonych przez Zamawiającego.
1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ)
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.
1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten
Strona |7

potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie niżej wymienionych aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej zamawiający żądał będzie:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, oprócz oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
1)

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i prawidłowo ukończone (Załącznik nr 4 do SIWZ),

2)

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
(Załącznik nr 5 do SIWZ);

2.2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający żądał będzie dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żądał będzie:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Załącznik nr 6 do SIWZ).
Uwaga nr 2:
Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. IX pkt 2.3..
ppkt 1 niniejszej SIWZ.
Uwaga nr 3:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w:
a) Rozdz. IX pkt 2.3. ppkt 1 niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Uwaga nr 4
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

Nr sprawy: MTP.271.2.29.2020.EZ

3. Forma składanych oświadczeń i dokumentów:
1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 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. Jednocześnie uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Pzp dla potwierdzenia spełnienia określonego
warunku udziału w postępowaniu Zamawiający może samodzielnie skorzystać z dokumentów znajdujących się w ogólnie
dostępnych bazach danych.
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, z zastrzeżeniem, że, jeżeli są w innym języku niż
polski to zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego,
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
4) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.
5) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości.
9) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

X.

Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień:

(CPV):
45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.

2.

Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie kryteria:
Cena (C)

60 %

Gwarancja (G)

40 %

Punktacja za kryteria zostanie obliczona w następujący sposób:
Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie
może otrzymać oferta za dane
kryterium

Cena (C)

60%

60 punktów

Gwarancja (G)

40%

40 punków

RAZEM

100%

100 punktów

Kryterium

3.

Zasady oceny kryterium "Cena" (C) – maksymalna ilość punków 60
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą
z działania:
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Pi (C) =

C min
Ci

x 60

gdzie:
Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

cena oferty "i";

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 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.
4.

Zasady oceny kryterium „Gwarancja” (G) – maksymalna ilość punków 40
1)
2)
3)

Termin gwarancji 48 miesięcy
Termin gwarancji 54 miesięcy
Termin gwarancji 60 miesięcy

Pi(G)

5.

Pi(G) = 0 pkt
Pi(G) = 20 pkt
Pi(G) = 40 pkt

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Gwarancja”

Sumarycznie zdobyta ilość punktów
Pi = Pi(C) + Pi(G)

6.

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w
ostatecznej ocenie punktowej.

7.

Jeżeli Wykonawca w swoje ofercie:
nie wskaże terminu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca przyzna gwarancję na okres 48 miesięcy i przyzna
0 pkt,
2) wskaże terminu gwarancji krótszy niż 48 miesięcy - oferta będzie podlegać odrzuceniu,
3) wskaże terminu gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy -przyznana zostanie punktacja dla terminu gwarancji jak dla 60
miesięcy - 40 pkt.

8.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną a jeżeli zostały złożone
oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w miejscu: Gmina Czernica; Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3; 55-003 Czernica
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2020 r. do godz.10:00 w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 1.
2. Oferta powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia oraz jednocześnie
umożliwiająca jednoznacznie jej identyfikację, aby mogła być otwarta w terminie otwarcia. W tym celu zaleca się
opisać opakowanie oferty w sposób jednoznaczny identyfikujący ofertę.
3. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu: Gmina Czernica; Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3; 55-003 Czernica w dniu
10.12.2020 r. o godz.10:15 w sali nr 19.

XIII. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami;

Nr sprawy: MTP.271.2.29.2020.EZ

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ,
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania,
3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Jacek Sisler
j.sisler@czernica.pl
Elżbieta Zembska
zamowienia.publiczne@czernica.pl
Faks
71 726 57 00
Adres kontaktowy:
Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

XV. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę.
3) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu
o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art.
93 ust. 4 ustawy Pzp.

2. Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
2) Oferta (w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej
odczytanie przed terminem otwarcia.
3) Oferta musi być jednoznaczna w swojej treści.
3. Zawartość oferty.
1) Do oferty należy dołączyć:
a) treść Oferty – oświadczenie woli Wykonawcy zgodne z treścią SIWZ zawierające cenę oferty, termin gwarancji .
b) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
c) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność
z oryginałem notarialnie,
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do
parafowania stron, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy
dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
e) umowę spółki cywilnej (w przypadku składania oferty przez spółkę cywilną).
2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający żąda, aby przed przystąpienie do
wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca
zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie, opisanej w następujący sposób:
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Urząd Gminy w Czernicy
ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica
Przetarg nieograniczony

„Budowa części sieci wodociągowej i części sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownią ścieków P2 i branżą elektryczną dotyczącą jej zasilania oraz budowa
części przewodów tłocznych na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w Gminie
Czernica”
Nie otwierać przed dniem:……………………………….
5) 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 informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający uzna
zastrzeżenie za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.
7) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty,
opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
8) 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 wnioskiem.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty, na którą składa się wykonanie robót budowlanych, należy podać jako cenę ryczałtową i wyliczyć na
podstawie SIWZ oraz załączników do niej.
2. Podstawą do określenia całkowitej ceny ryczałtowej jest cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego
w SIWZ.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe za roboty budowlane będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca
nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac z zastrzeżeniem zmian zawartych we wzorze umowy.
4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego w SIWZ
oraz załącznikach do niej, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego
tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Dlatego też zaleca się aby Wykonawca dokonał
wizji lokalnej.
5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ
oraz załączników do niej, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania
przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa musi zawierać całość robót koniecznych do wykonania zadania
w pełnym zakresie wraz z rozruchem technologicznym.
Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych,
zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon),
dozorowania budowy, zajęcia terenu dróg i chodników, wywozu i utylizacji gruzu, protokołów odbioru, pomiarów
i wpięć instalacji, sporządzenia BIOZ, projektu organizacji robót i innych czynności niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia, wykonania dokumentacji powykonawczych oraz koszty ubezpieczenia budowy na
wartość nie mniejszą niż cena oferty.
6. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – „Zasadą
jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi),
towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach
i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na
podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej" – którą musi doliczyć do ceny oferty.
7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych
rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
8. Ceny przedstawione w ,,Formularzu ofertowym” – (Załącznik nr 1), będą podane w wymiarze netto oraz
z podatkiem VAT, wyliczonym przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert
i zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.
9. Ceny określone w ofercie (bez VAT) są ważne w okresie trwania umowy i w tym czasie nie będą podlegały
zmianom.
10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Nr sprawy: MTP.271.2.29.2020.EZ

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem
podpisania umowy.
2. Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:
1) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania
w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis
z rejestru, zaświadczenie), jeżeli nie wynikają z oferty Wykonawcy;
2) kopie uprawnień budowlanych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a zostały
wskazane przez Wykonawcę, do jego wykonania;
3) dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – a zostały
wskazane przez Wykonawcę do jego wykonania – mogą lub będą mogły wykonywać, zgodnie z art. 12 ust.
7 ustawy Prawo Budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;
4) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy należy wnieść w PLN.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny oferty.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego
Getin Noble Bank S.A. nr konta 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia, jeżeli było wymagane.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
W trakcie realizacji Umowy wykonawca może, bez zgody Zamawiającego, dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 4, jednak zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące
wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie,
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
a w treści zabezpieczenia nie dopuszcza się zapisów zakazujących przenoszenie świadczeń gwarancyjnych
uniemożliwiających Zamawiającemu dokonywania cesji gwarancji.
Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia),
ma prawo zgłosić do Wykonawcy zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca
winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie
tego prawa. Niezgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu, uważane
będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
Zamawiający zwraca 70%wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Uznanie zamówienia za należycie wykonane nastąpi
z chwilą podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
Zamawiający zwraca 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.

XIX. Wzór umowy
1.
2.

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
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3.
4.
5.

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
robót budowlanych lub usług.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy
zmiany te oraz inne określono szczegółowo we wzorze do umowy.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy UZP, czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy PZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie ust. 1.
6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.
7. Na czynności, o których mowa w ust. 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 1.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 4 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub
przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
11. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej.

XXI KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. W treści Formularza ofertowego –Załącznik nr 1, znajduje się oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO.
2.Przestrzegając przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz wypełniając obowiązki
wynikające z regulacji zawartych w art. 13 i z uwagi na zapis art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej: „RODO”, Zamawiający;
Gmina Czernica informuje iż:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica;
-inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czernica jest Irmina Januś e-mail: iod@czernica.pl tel.: 603 402 385;
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
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-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;
-posiada Pani/Pan: −na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na
podstawie art. 16 RODO prawa do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; −na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **; −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; −prawo
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku
informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: Zamawiający-względem osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
wykonawcy będącego osobą fizyczną,
wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (art. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (art. dane osobowe zamieszczone w informacji z
KRK),
osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;Wykonawca-względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w
szczególności:
osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (art. dane osobowe zamieszczone w
pełnomocnictwie),
członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (art. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK);Podwykonawca/podmiot trzeci-względem osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 3 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego;
Załącznik nr 4 – Wykaz robót;
Załącznik nr 5 – Wykaz osób
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;
Załącznik nr 7 – Wzór umowy;
Załącznik nr 8 – Dokumentacja do SIWZ.
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