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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120004-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kornowac: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2020/S 051-120004

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Kornowac
Krajowy numer identyfikacyjny: 27176309600000
Adres pocztowy: ul. Raciborska 48
Miejscowość: Kornowac
Kod NUTS: PL22
Kod pocztowy: 44-285
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sabina Żydek
E-mail: urzad@kornowac.pl 
Tel.:  +48 324301037
Faks:  +48 324301333
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kornowac.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.kornowac.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zadanie 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III” realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie
gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac – etap I”
Numer referencyjny: RI.271.1.2020.SŻ

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:urzad@kornowac.pl
http://www.kornowac.pl
http://bip.kornowac.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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45231300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pogrzebień i Kornowac, w gminie
Kornowac, realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac
– etap I”.
Zadanie polega na budowie sieci kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych wraz z obiektami sieciowymi (wraz z
armaturą).
Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje:
— uliczną sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjną i ciśnieniową,
— podejścia kanalizacyjne do posesji,
— przepompownie ścieków sieciowe i przydomowe.
Zadanie obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, montażowe i odtworzeniowe związane z
budową ww. sieci kanalizacji sanitarnej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45232423
45111200
45233220

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Roboty będą realizowane na terenie gminy Kornowac, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
I. Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pogrzebień i Kornowac, w gminie
Kornowac, realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac
– etap I”.
Zadanie polega na budowie sieci kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych wraz z obiektami sieciowymi (wraz z
armaturą) wg poniższego zestawienia.
Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje:
— uliczną sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjną i ciśnieniową,
— podejścia kanalizacyjne do posesji,
— przepompownie ścieków sieciowe i przydomowe.
W etapie III przewiduje się wykonanie:
a) kanały główne:
— kanały grawitacyjne kamionkowe, wyk. metodą bezwykopową – fi 0,20 m / L=1107 m,
— kanały grawitacyjne PVC-U wykonywane w wykopach – fi 0,20 m / L=3937,6 m;
b) kanały boczne – podejścia do posesji:
— kanały grawitacyjne kamionkowe, wyk. metodą bezwykopową – fi 0,15 m / L=163 m,
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— kanały grawitacyjne PVC-U wykonywane w wykopach – fi 0,15 m / L=903,9 m;
c) rurociągi tłoczne:
— rurociągi tłoczne PE100-RC wyk. metodą bezwykopową - fi 110 mm / L=51,9 m oraz fi 63 mm / L=21 m,
— rurociągi tłoczne PE100-RC wykonywane w wykopach – fi 110 mm/L=338,5 m. fi 90 mm / L=45,3 m; fi 63
mm / L=534 m; Fi 50 mm/L=925 m;
d) pompownie sieciowe kompletne – 3 kpl. (P3, P4, P5),
e) pompownie przydomowe z zasilaniem energetycznym – 28 kpl.
Zadanie obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, montażowe i odtworzeniowe związane z
budową ww. sieci kanalizacji sanitarnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części III Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej jako „SIWZ”) – OPZ.
II. Zamawiający wymaga od Wykonawcy / podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób,
które będą bezpośrednio wykonywały czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robotników budowlanych
(pracowników fizycznych) wykonujących roboty i prace budowlane pod kierownictwem kierownika budowy.
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej, oraz
sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia,
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w cz. II SIWZ –
Kontrakt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika budowy / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika robót elektrycznych / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 27
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac – etap I” realizowany w ramach
działania 2.3 priorytetu II POIiŚ 2014–2020 Funduszu Spójności Unii Europejskiej

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
II. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawcy
zobowiązani są złożyć na wezwanie Zamawiającego:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
8) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
Pzp).
III. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej w pkt II:
1) ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
2) ppkt 2) do 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
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IV. Powyższe wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do każdego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
V. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt
II.1) do 7) powyżej (składane na wezwanie Zamawiającego).
VI. Szczegółowe informacje, wymagane dokumenty i oświadczenia dot. warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw wykluczenia przedstawione zostały w pkt 9 i 10 IDW.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. W celu potwierdzenia spełnienia poniższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są
złożyć na wezwanie Zamawiającego: — informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych
przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
II. Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2
000 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. W celu potwierdzenia spełnienia poniższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są
złożyć na wezwanie Zamawiającego:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
2) wykaz 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.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza jedynie możliwość łączenia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy z funkcją wskazaną
w pkt II ppkt 2) lit. c) albo d) poniżej przez tą samą osobę. W takim przypadku osoba łącząca te funkcje musi
spełnić wszystkie warunki wymagane dla tych funkcji.
Ilekroć poniżej mowa jest o uprawnieniach, to Zamawiający rozumie przez to uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydanych na podstawie Rozporządzeni Ministra
Transportu i Budownictwa z 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1278 ze zm.), lub odpowiadające im ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie odpowiadającym wymaganiom wskazanym odpowiednio poniżej,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku osób będących
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obywatelami państw członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych
kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą z
22.12.2015 o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 ze zm.).
Jeśli w treści warunku odwołano się do doświadczenia danej osoby, a osoba taka w tym samym okresie czasu
pełniła funkcję (świadczyła usługi lub wykonywała swoje obowiązki, etc.) w ramach różnych inwestycji lub w
ramach jednej inwestycji pełniła kilka funkcji, okres w którym w tym samym czasie pełniła różne funkcje lub
pełniła funkcje w ramach różnych inwestycji, nie będzie sumowany.
Do okresu doświadczenia danej osoby nie będzie się zaliczać okresu pełnienia funkcji (świadczenia usług lub
wykonywania obowiązków, etc.) w czasie przypadającym na tzw. okresy zgłaszania wad, gwarancji, rękojmi.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
II. Wykonawca musi wykazać, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał następującą robotę:
— budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami o łącznej długości min. 3 000
m;
2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia),
tj.:
a) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję przedstawiciela Wykonawcy, posiadającą:
— minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane, w tym minimum 1 raz
pełniła funkcję kierownika projektu lub przedstawiciela Wykonawcy (tj. osoby zajmującej się organizacją i
zarządzaniem realizacji inwestycji budowlanej oraz zarządzaniem zespołem ludzi);
b) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą:
— uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych,
— min. 2-letnie doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru, w zakresie
budowy lub przebudowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, na minimum 2 zadaniach o długości łącznej
kanalizacji sanitarnej i/lub sieci wodociągowej min. 3 000 m;
c) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie robót elektrycznych posiadającą:
— uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
— min. 2-letnie doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru, z zakresu robót
elektrycznych;
d) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie robót drogowych posiadającą:
— uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjna drogowa,
— min. 2-letnie doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru, z zakresu robót
drogowych.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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1. Roboty realizowane będą zgodnie z „Warunkami kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych
projektowanych przez Zamawiającego" – wydanie angielsko- polskie 2000 r. (tłumaczenie I. wydania w
języku angielskim 1999 r.), wydawca Cosmopoli Consultants, przygotowanymi i opublikowanymi przez
Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils –
FIDIC), zwana „czerwoną książką”, Warunkami Szczególnymi opracowanymi dla przedmiotowego Kontraktu
(część II SIWZ) i zasadach wskazanych w przepisach prawa, w szczególności ustawie Prawo zamówień
publicznych, Kodeks cywilny i Prawo budowlane.
2. Kontrakt realizowany będzie przy udziale Inżyniera Kontraktu.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, w stosunku do treści Oferty, na podstawie której zostanie
dokonany wybór Wykonawcy. Warunki tych zmian zostały określone w części II SIWZ – Kontrakt, w Subklauzuli
13.9 oraz 13.10 Warunków Szczególnych Kontraktu.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/04/2020
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/06/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/04/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Siedziba Urzędu Gminy Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac, POLSKA, w sali narad
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające



Dz.U./S S51
12/03/2020
120004-2020-PL

Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 9

12/03/2020 S51
https://ted.europa.eu/
TED

Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8 / 9

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Końcowy termin wykonania zamówienia wynosi: 27 m-cy, w tym:
a) wymagany termin wykonania robót wynosi 15 m-cy od dnia podpisania umowy;
b) okres zgłaszania wad wynosi 12 m-cy, licząc od dnia wystawienia świadectwa przejęcia dla całości robót.
2. Okres związania warunkami rękojmi oraz okres gwarancji jakości wynoszą odpowiednio 24 m-ce, licząc od
dnia wystawienia świadectwa wykonania.
3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 250 000 PLN. Szczegółowe wymagania dotyczące
wadium zostały przedstawione w pkt 12 instrukcji dla Wykonawców (IDW)–cz. I SIWZ.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej
w formularzu oferty. Wymagania dotyczące zabezpieczenia zostały określone w pkt 13 IDW.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca
zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu publikacji ogłoszenia o
niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Średnie kursy walut dostępne są na stronie
internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/
7. Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 Pzp wykonawca razem z ofertą złoży aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zam. oraz w SIWZ w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), o którym mowa w pkt 30.1 IDW. Zgodnie z art. 25a
ust. 3 Pzp jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, to składa razem z ofertą także JEDZ
dot. tych podmiotów. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Sposób składania JEDZ określono w pkt 30.1 IDW.
Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji Alfa w części IV (Kryteria kwalifikacji) JEDZ i nie musi
wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.
8. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny złożonych ofert
pod kątem przesłanek odrzucenia ofert (art. 89 ust. 1 Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ
oraz ogłoszeniu o zamówieniu, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26
ust.1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp,
dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
Zamówienie to będzie polegało na powtórzeniu podobnych robót budowlanych określonych w OPZ,
odpowiadających przedmiotowi zamówienia podstawowego (a całkowita wartość tych robót została
uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia, w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej oraz
przepompowni, i na warunkach analogicznych jak dla zamówienia podstawowego przy zastosowaniu
odpowiednio dostosowanego wzoru umowy określonego w części II SIWZ, po przeprowadzeniu procedury
przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki (m.in. po negocjacjach ceny i terminu realizacji zamówienia).

http://www.nbp.pl/
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10. Dokumenty, o których mowa w Sekcji III.1.1) ogłoszenia pkt III pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 m-cy, a dokument z pkt III pkt 2) lit. a), wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce, przed upływem
terminu składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z treścią art. 180 oraz 182 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843
– dalej również jako „Pzp”)

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2020
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