Ogłoszenie nr 2021/BZP 00129568/01 z dnia 2021-07-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Święciechowa
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050712
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Ułańska
1.5.2.) Miejscowość: Święciechowa
1.5.3.) Kod pocztowy: 64-115
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński
1.5.7.) Numer telefonu: (65) 5333510
1.5.8.) Numer faksu: (65)52995548
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@swieciechowa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.swieciechowa.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c09edb0-ef8b-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00129568/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-28 13:05
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000836/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niechłód, Piotrowice i Trzebiny
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku" oraz do „Formularza do komunikacji". 3. We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy
określonym w SWZ. 4. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
Karolina Samelczak: fundusze@swieciechowa.pl; Włodzimierz Turek: inwestycje@swieciechowa.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do „Formularza do
komunikacji".
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. 4. Za
datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP. 5. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako
załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania. 6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
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Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452)
oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 202o r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. poz 2415). 7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy określonym w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
została zawarta w SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
została zawarta w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: FS.271.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód,
Piotrowice i Trzebiny”. 1. Zakres robót przewidzianych do realizacji (Decyzja o pozwoleniu na
budowę nr 537/P/2021) obejmuje: 1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niechłód, w
ramach której wchodzą w szczególności następujące roboty:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ciśnieniowego wraz z
przepompowniami i przyłączami w m. Niechłód, gm. Święciechowa. Włączenie projektowanej
sieci kanalizacyjnej przewidziano do istniejącego kanału grawitacyjnego k.s. o średnicy DN200
zlokalizowanego w m. Długie Stare (dz. 147, ob. Długie Stare). Projektuje się 2 kpl
przepompowni ścieków wraz z przewodem ciśnieniowym, sterowniczym i szafką sterowniczą
(komplet przepompowni ścieków) oraz przewodem energetycznym NN tzw. WLZ łączący szafkę
sterowniczą ze złączem pomiarowym.
Zestawienie podstawowych materiałów.
- SIEĆ KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA:
1. Rurociąg grawitacyjny z rur PVC-U SN8 Lita Dz200x5,9 /wykop otwarty/ - 5 120,0 mb
2. Studnie rewizyjne DN1200 - 127 szt.
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3. Rury ochronne dwudzielna - 126,0 mb
4. Trójnik PVC200/160 45st. - 46 szt.
- PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE:
1. Rura PVC-U SN8 Lita Dz160x4,7 /wykop otwarty/ - 1 976,0 mb
2. Studnia rewizyjna DN0,425 m - 143 kpl
3. Korek PVC160 - 22 szt.
4. Rura ochronna dwudzielna - 188,0 mb
- SIEĆ KANALIZACYJNA CIŚNIENIOWA:
1. Rura PE100 PN10 Dz90x5,4 /wykop otwarty/ - 162,0 mb
2. Rura PE100-RC PN10 Dz110x6,6 /przewiert horyzontalny/ - 3 154,0 mb
3. Przecisk R.O. PEHD Dz250x14,8 /rura osłonowa/ z rurą przewodową PEHD Dz110x6,6 23,0 mb
4. Studnia rewizyjna Str DN1,2 - 13 szt.
5. Studnia odpowietrzająca Sodp 1,2 m - 2 szt.
6. Studnia rozprężna DN1,0 - 2 szt.
7. Przepompownia sieciowa ścieków P1-2 - 2 kpl
8. Rura ochronna dwudzielna – 6,0 mb
2) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Piotrowice i Trzebiny, w ramach której wchodzą w
szczególności następujące roboty:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ciśnieniowego wraz z
przepompowniami i przyłączami w m. Piotrowice i Trzebiny, gm. Święciechowa. Włączenie
projektowanej sieci kanalizacyjnej przewidziano do istniejącego kanału grawitacyjnego k.s. o
średnicy DN200 zlokalizowanego w m. Święciechowa (dz. 515, ob. Święciechowa). Projektuje
się 6 kpl przepompowni ścieków wraz z przewodem ciśnieniowym, sterowniczym i szafką
sterowniczą (komplet przepompowni ścieków) oraz przewodem energetycznym NN tzw. WLZ
łączący szafkę sterowniczą ze złączem pomiarowym.
Zestawienie podstawowych materiałów.
SIEĆ KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA:
1. Rura PVC-U SN8 Lita Dz200x5,9 /wykop otwarty/ - 4 883,0 mb
2. Studnia rewizyjna DN1200 - 127 szt.
3. Rura ochronna dwudzielna - 102,0 mb
4. Trójnik PVC200/160 45st. - 58 szt.
5. Studnia osadnikowa DN1200 z zasuwą - 6 szt.
6. Komora pomiarowa z przepływomierzem - 2 kpl
PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE:
1. Rura PVC-U SN8 Lita Dz160x4,7 /wykop otwarty/ - 2 137,0 mb
2. Studnia rewizyjna DN0,425 m - 151 kpl
3. Korek PVC160 - 22 szt.
4. Rura ochronna dwudzielna - 172,0 mb
SIEĆ KANALIZACYJNA CIŚNIENIOWA:
1. Rura PE100-RC PN10 Dz63x3,8 /przewiert horyzontalny/ - 100,0 mb
2. Rura PE100-RC PN10 Dz90x5,4 /przewiert horyzontalny/ - 332,0 mb
3. Rura PE100 PN10 Dz90x5,4 /wykop otwarty/ - 157,0 mb
4. Rura PE100 PN10 Dz110x6,6 /wykop otwarty/ - 424,0 mb
5. Rura PE100-RC PN10 Dz110x6,6 /przewiert horyzontalny/ - 3 689,0 mb
6. Przecisk R.O. PEHD Dz200x11,9 /rura osłonowa/ z rurą przewodową PEHD Dz90x5,4 - 43,0
mb
7. Studnia rewizyjna Str DN1,2 - 13 szt.
8. Studnia odpowietrzająca Sodp DN1,2 - 7 szt.
9. Studnia rozprężna DN1,0 - 6 szt.
10. Przepompownia sieciowa ścieków P3-8 - 6 kpl
11. Rura ochronna dwudzielna - 20,0 mb
Roboty będą prowadzone również przy zabytku tj. na terenie historycznego zespołu
budowlanego, jakim jest zespół podworski w Niechłodzie (Pozwolenie Nr 209/2021/A z dnia
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12.04.2021 r.) oraz na terenie historycznego zespołu pałacowego i folwarcznego w Trzebinach
(POZWOLENIE Nr 210/2021/A z dnia 12.04.2021 r.).
W czasie robót należy prowadzić badania archeologiczne (POZWOLENIE Nr 142/C/2021 z dnia
26.03.2021 r.) – Inwestor podpisze stosowną umowę z Archeologiem na prowadzenie badań.
Uwaga!
Na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód,
Piotrowice i Trzebiny”- dla Gminy Święciechowa planowana jest pomoc finansowa w formie
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana po zawarciu umowy z instytucją
dofinansowującą. Jednocześnie Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o
zamówieniu. Zamawiający zastrzega, że w III kwartale 2021 r. planuje się wykonanie budowy
rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Niechłód . W związku z powyższym konieczne
będzie wykonanie robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia w ramach koordynacji
pomiędzy Wykonawcą zadania a Wykonawcą sieci wodociągowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany
w przedmiarach robót (Załącznik nr 9 do SWZ), w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót „STWIOR” (Załącznik nr 10 do SWZ) oraz projekcie budowlanym (Załącznik nr 11 do
SWZ). Wymienione dokumenty są załącznikami niniejszej SWZ i wraz z nią są zamieszczone na
stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz internetowej stronie Zamawiającego
bip.swieciechowa.pl. Dokumentacja projektowa jest istotnym elementem zamówienia i
jakiekolwiek wymaganie zawarte w tym dokumencie jest tak samo wiążące, jak gdyby
występowało ono we wszystkich dokumentach. Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją
korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien
bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego, który zdecyduje o dokonaniu zmian lub uzupełnień.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagą : a) Kryterium cena ofertowa brutto – waga kryterium 60 %; b) Kryterium okres
gwarancji jakości i rękojmi – waga kryterium 40 %. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, to jest Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej
SWZ i uzyska największą ilość punktów (Lp) obliczonych zgodnie z powyższymi zasadami wg wzoru:
Lp=KC+KG, Gdzie:
Lp - liczba punktów
KC - punkty przyznane w kryterium cena ofertowa
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KG - punkty przyznane w kryterium okresu gwarancji i rękojmi
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ; 2) spełniają
warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i
SWZ. 2. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu
dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu
dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej, jeżeli
wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie
mniejszą niż 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100). UWAGA: Zamawiający
wyjaśnia, iż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty przez grupę Wykonawców
(Konsorcjum), Zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w
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postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej możliwość łączenia potencjału kilku
Wykonawców (Konsorcjantów), który zsumowany łącznie pozwala wykazać fakt spełnienia
niniejszego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej.
Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunku opisanego powyżej, jeżeli wartości
zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na PLN
przyjmie średni kurs złotego do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia niniejszego
postępowania.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, z których
każda obejmowała co najmniej: - budowę/przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o
długości min. 1 500,00 mb wraz z przyłączami,
- budowę rurociągu tłocznego o długości min. 500 mb,
- budowę min. 1-dnej przepompowni ścieków.
UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie C387/14 Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie składający ofertę w postępowaniu, w celu
potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia
zawodowego, może polegać na zasobach w postaci doświadczenia grupy Wykonawców
(Konsorcjum), której był członkiem przy realizacji innego zamówienia, jeżeli faktycznie i
konkretnie uczestniczył w realizacji tych robót, o których mowa w przedmiotowym warunku
udziału w postępowaniu.
Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana
na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcy) w ramach danej umowy i odebrana przez ten
podmiot, jako wykonana należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości
przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
W przypadku ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, np. Konsorcjum, zamawiający dopuszcza łączenie doświadczenia tj. wykonanie
dwóch robót budowlanych przez jednego z członków Konsorcjum samodzielnie lub przez dwóch
lub więcej członków Konsorcjum (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia).
b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:
- min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie robót będących przedmiotem
zamówienia. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy.
Osoba wyznaczona na Kierownika Budowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia
budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub równoważne uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów
obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 roku lub równoważne
uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i – jeżeli jest to
wymagane – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci,
od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w
sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z
ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 r., poz. 220 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
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5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu
lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w
ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w
oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych
umożliwiających dostęp do tych dokumentów. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 5) lit. a) SWZ: a) składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury– wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy
przed ich złożeniem. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt. 1) lit. a) powyżej, lub gdy dokumenty te nie
odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt
1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy. 3. Dokumenty podmiotów trzecich: 1) Zamawiający żąda od Wykonawcy,
który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia
podmiotowych środków dowodowych,
o których mowa w Rozdziale 7 ust. 2 pkt 5) lit. a) niniejszej SWZ, dotyczących tych podmiotów,
potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby z
udziału w postępowaniu, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów
znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez
Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SWZ (Załącznik nr 2 do
SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów. 2) W przypadku podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapisy ust. 7 niniejszego Rozdziału
SWZ stosuje się odpowiednio.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia w celu potwierdzenia
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, które
wymaga Zamawiający, dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt 3) SWZ:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego tj. 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
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UWAGA: Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A
kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych).
4) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt 4) SWZ:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót, o których mowa
w Rozdziale V ust. 2 pkt 4) lit. a) SWZ, stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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. Wzór wykazu osób,
o których mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 4) lit. b), stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć: 1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do
SWZ; 2) Kosztorys ofertowy - sporządzony na bazie załączonych do SWZ przedmiarów robót. 2.
Dokumenty składane wraz z ofertą: 1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SWZ (w
formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) oraz zaszyfrować).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2)
Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub
pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału (oświadczenie, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – Załącznik nr 3 do SWZ (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby), 4) Oświadczenie Podwykonawcy niebędącego
podmiotem na którego zasoby powołuje się Wykonawca (oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp) – Załącznik nr 12 do SWZ. 5) Oświadczenie dot. rodzaju robót
wykonywanych przez poszczególne podmioty występujące wspólnie (w przypadku oferty
składanej wspólnie przez Wykonawców w sytuacji opisanej w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) –
Załącznik nr 7 do SWZ, 6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w sytuacji, kiedy
Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) – Załącznik nr 4 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
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6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy
złotych). 2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą. 3. Wadium może być
wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium
wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty jako oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej. 5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Poznański Bank Spółdzielczy Filia w
Święciechowie 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z
przelewu elektronicznego zaleca się dołączyć do oferty (czynność ta skróci czas badania ofert).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka
cywilna itp.): 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. 3) Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. 4) Wszelką
korespondencję Zamawiający kieruje do pełnomocnika. 5) W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu. 6) Dokumenty wspólne takie jak: formularz ofertowy, kosztorys, oświadczenie
dot. rodzajów robót budowlanych wykonywanych przez poszczególne podmioty występujące
wspólnie, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających
ofertę wspólną. 5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach
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określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 2. Zamawiający, zgodnie z
art. 454 -455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 456 ustawy
Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-13 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki Złożenie, zmiana,
wycofanie oferty oraz komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą następnie Formularz do złożenia,
zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-11
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