
30.10.2017 	 https://bzp.uzp.gov.pI/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=027d5d  1 d-cfca-4938-b72a-c3409577f748 

Ogloszenie nr 606007-N-2017 z dnia 2017-10-30 r. 

Urzd Gminy Leoncin: "Budowa 6558 mb kanalizacji sanitarnej w miejscowociach: Teofile, 

Wincentówek, Michalów, Leoncin, gm. Leoncin". 

OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogloszenia: Zarnieszczanie obowiqzkowe 

Ogloszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu tub programu wspólfinansowanego ze grodk6w Unii Europejskiej 

Tak 

Nazwa projektu lub programu 

Projekt wspólfinansowany z Funduszu Spójnoci w ramach dzialania 2.3 Gospodarka wodno-ciekowa w 

aglomeracjach, o priorytetowa II Ochrona rodowiska, w tyrn adaptacja do zmian klimatu Program 

Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014 - 2020 

o zamówienie mogq ubiegaé sic wylqcznie zakiady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

dziala1noé, lub dzialalnok ich wyodrçbnionych organizacyjnie jednostek, które bçdq realizowaly 

zamówienie, obejmuje spolecznq i zawodowq integracjç osób bçdqcych czlonkami grup spolecznie 

marginalizowanych 

Nie 

Na1ey podaé minimalny procentowy wskanik zatrudnienia osób naIeqcych do jednej lub wiçcej kategorii, o 

których mowa w alt 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni2 30%, osób zatrudnionych przez zakiady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ4CY 

Postçpowanie przeprowadza centralny zamawiaj cy 

Nie 

Postçpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj qcy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie 

postçpowania 

Nie 
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiajcy powierzyllpowierzyli prowadzenie 

postçpowania: 

Postçpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiajcych 

Nie 

Jee1i tak, naley wymienié zamawiajqcych, którzy wspólnie przeprowadzajq postcpowanie oraz podaé 

adresy ich siedzib, krajowe numeiy identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postçpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiajqcymi z innych pañstw czlonkowskich Unii 

Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postçpowania wspólnie z zamawiajqcymi z innych pañstw 

czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zamówieñ publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urzqd Gminy Leoncin, krajowy numer identyfikacyjny 53898100000, ul. ul. 

Partyzantów 3 , 05155 Leoncin, woj. mazowieckie, pañstwo Polska, tel. 227 856 585, e-mail 

ugleoncin@poczta.onet.pl, faks 227 856 585. 

Adres strony internetowej (URL): www.leoncin.pl; www.bip.leoncin.pl  

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony intemetowej pod którym mona uzyskaé dostçp do narzçdzi i urzqdzeñ lub formatów plików, 

które nie sq ogólnie dostçpne 

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJ4CEGO: Administracja samorzqdowa 

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeeli dotyczy): 

Podzial obowiqzków rniedzy zamawiajqcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postçpowania, w 

tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postçpowania z zamawiajqcymi z innych pañstw 

czlonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiajqcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 

postcpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postçpowania odpowiadajq pozostali 

zamawiajqcy, czy zamówienie bçdzie udzielane przez kadego z zamawiajqcych indywidualnie, czy 

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajqcych): 

1.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pelny I bezporedni dostçp do dokumentów z postçpowania mozna uzyskaé pod 

adresem (URL) 
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Nie 

www.leoncin.pl/ www.bip.leoncin.pl  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona bçdzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 

Nie 

www. leoncin.pl, www.bip.teoncin.pl  

Dostçp do dokumentów z postçpowania jest ograniczony - wiçcej informacji mozna uzyskaé pod 

adresem 

Nie 

Oferty tub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu na1ey przesylaé: 

Elektronicznie 

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przeslanie ofert tub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu w inny 

sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przeslanie ofert tub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu w inny 

sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

W formie pisemnej. Za porednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1481 z dnia 12.07.2017 r.), osobicie na dzienniku 

podawczym UG Leoncin tub za porednictwem poslañca. 

Adres: 

Urzqd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin 
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzçdzi i urzqdzeñ tub formatów plików, które We 

sq ogólnie dostçpne 

Nie 

Nieograniczony, pelny, bezporedni I bezplatny dostçp do tych narzçdzi mona uzyskaé pod adresem: 

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajqcego: "Budowa 6558 mb kanalizacji sanitarnej w 

miejscowociach: Teofile, Wincentówek, Michalów, Leoncin, gm. Leoncin". 

Numer referencyjny: KZPA.27 1 .PN.7.20 17 

Przed wszczcciem postçpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie 

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

11.3) Informacja o mo1iwoci skiadania ofert czçciowych 

Zamówienie podzielone jest na czçci: 

Nie 

Oferty tub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu mozna skladaé w odniesieniu do: 

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastçpujqcych czcci lub grup czcci: 

Maksymalna liczba czçci zamówienia, na które moe zostaé udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy: 

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wie1ko6, zakres, rodzaj i i1o6 dostaw, uslug lub robot 

budowlanych tub okre.sVenie zapotrzebowania I wymagai) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

okrelenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugç lub roboty budowlane: Celem jest 

uporzqdkowanie gospodarki wodno-ciekowej dia miejscowoci Teofile, Wincentówek, Michalów i Leoncin. 
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Budowa kanalizacji sanitarnej - poprawi warunki sanitarno-bytowe z perspektywq przylqczenia dzialek 

sqsiednich. Teren objçty inwestycjq jest zrónicowany pod wzglçdem wysokociowym, co zdecydowalo o 

zastosowaniu grawitacyjno-tlocznego systemu odprowadzania cieków. Sieci zostaly tak zaprojektowane, by 

z budynków (posesji) §cieki sanitarne byly odprowadzane do kolektorów sanitarnych uloonych wzdlu2 dróg 

gminnych, a nastçpnie do gminnej oczyszczalni §ciek6w w miejscowoci Michalów. Do przewodu tlocznego 

zostanq wpiçte istniejce przewody cinieniowe zgodnie planem sytuacyjnym. Inwestycja dotyczy kiek6w o 

charakterze bytowym (socjatno-komunalnym); nie dotyczy gospodarki wodami opadowymi i kiekami 

przemyslowymi. Zaprojektowane §rednice kolektora sanitarnego zapewniajq odpowiedni przeplyw dia 

istniejqcych budynków i zapewniq mo1iwoé przyjçcia §ciek6w w przyszloci od nowych mieszkañców. 

Zadanie w zakresie sieci kanalizacyjne grawitacyjnej i cinieniowej obejmuje tzw. dzialki aglomeracyjne 

podzielone: - na ziewnie P 1, P2, P3, P4, P5, P-7, P8, P9; - droga Kocie1na, Plac R. Kobendzy; - sieé 

cinieniowa od modernizowanej przepompowni PlO; - przylqcza kanalizacyjne. 11.2. DOKUMENTY 

ODNIESIENIA a) Projekt budowlany pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej sieci sanitarnej i sieci 

wodocigowej w miejscowociach: Teofile, Wincentówek, Michalów, Leoncin gm. Leoncin" Brana 

Sanitarna. Projektant mgr ink. Anna Mikulska, w którym znajdujq sic miçdzy innymi informacje o dzialkach 

na któryCh bçdq prowadzone roboty. b) Decyzja o Pozwoleniu na budowç Decyzja 28/2016 z dnia 

29.01.2016. AB.6740.13.2016. c) przedmiary robot. 11.3. USTALENIA OGOLNE a) Rozpoczçcie robot na 

warunkach okrelonych w Pozwoleniu na Budowç - decyzja 28/2016 z dnia 29.01.2016. AB.6740.13.2016. 

b) Obowiqzuje zgloszenie zamiaru rozpoczçcia robot, w tym na poszczególnych odcinkach do Uytkownika, 

którym jest Samorzqdowy Zakiad Budetowy Leoncin z siedzibq w Leoncinie. c) Zamawiaj4cy zwraca 

uwagç na mo1iwoó wystçpowania uzbrojenia podziemnego, które moe bye nie ujawnione na isthiejcych 

mapach. Ryzyko z tym zwiqzane na1ey do Wykonawcy i przyjçtej przez niego technologii wykonywania 

robot. Zespól geodezyjny wykonawcy jest odpowiedzialny za aktualizacjç map oraz sporzqdzenia 

dokumentacji powykonawczej wraz ze zgloszeniem do wlaciwego orodka. d) Wykonawca opracuje i 

przedstawi do akceptacji przez Zamawiajcego: a. Plan BIOZ b. Ogloszenie zgodnie z obowi4zujqcym 

przepisarni c. Tablice informacyjnq i pamiqtkowq zgodnie z wytycznyrni POIi d. Plan Zapewnienia Jakoci 

(PZJ) 11.4. OPTS ROBOT a) uzyskanie uzgodnien projektów tymczasowej organizacji ruchu i umieszczenie 

komunikatów w lokalnych mediach o utrudnieniach w ruchu, b) wdroenie projektów tymczasowej 

organizacji ruchu, c) roboty ziemne wykonywane zarówno rçcznie jak i mechanicznie; wykopy liniowe o 

szerokoci 0,80 - 2,5 m; g1çboko6 wykopów do 3,0 m, d) do zasypek na1ey przewidzieé kruszywa 

dowoone; ocena przydatnoci do zasypek gruntów z wykopu na1ey do ryzyka wykonawcy, e) umacnianie 

cian wykopów wypraskarni lub innq uzgodnionq projektowo technologiq, ewentualne odwodnienie 

https://bzp.uzp.gov.pI/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=027d5d  1 d-cfca-4938-b72a-c3409577f748 	 5/26 



30.10.2017 	 https://bzp.uzp.gov.pI/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?icl=Q27d5d1  d-cfca-4938-b72a-c3409577f748 

wykopów, np. zestawami igiofiltrów; w za1enoci od pory roku stan wód gruntowych podlega duym 

zmianom; Wykonawca na swój koszt i ryzyko przyjmie oszacowanie lqcznie z mo1iwociq odprowadzenia 

wód i kosztów z tym zwiqzanych; do obowiqzków Wykonawcy bçdzie na1ea10 uzgodnienie i uzyskanie 

zezwolenia na zrzut wody z odwodnienia, a take przyjçcie skutecznej metody odwodnienia, g) roboty 

rozbiórkowe dróg wraz z wczeniejszym zatwierdzeniem tymczasowej organizacji ruchu, h) roboty 

odtworzeniowe jak wyej, i) kanalizacja grawitacyjna - rury kanalizacyjne PCV kielichowe o §rednicy 160 i 

200 mm, studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o rednicy 425 mm, studnie 

rewizyjne z gotowych elementów o §rednicy krçgów 1000 mm i 1200 mm. j) kanalizacja cinieniowa - 

rurociqgi PE §rednicy 90 mm, zgrzewane wraz z wydrukiem. k) jak wy±ej, lecz §rednicy 125 mm wraz z 

wydrukiem, I) przewierty maszymj do wierceñ poziomych o d1ugoci do 20 m rurami o §rednicy nominalnej 

365/10,9 mm, rury ochronne PEHD 100 RC; SDR 17; PN 10, DN 2500/14,8, m) ksztaltki ±eliwne 

cinieniowe, kolnierzowe o grednicy 125 mm— Trójnik 125/80 - Ti, n) ksztaltki cinieniowe kielichowe i 

kolnierzowe z obudowq na rurociqgach z PCW i PE o §rednicy nominalnej zasuwy 80 mm, o) oznakowanie 

trasy rurociqgu tam4 ostrzegawczq z wkladkq metalow4, p) próby szcze1noci, cinieniowe, q) modernizacja 

istniejcych przepompowni, r) zakup i monta2 kompletnych przepompowni z ukiadem zasi1aj4co-sterujcym 

oraz plytq fundamentowq, s) kompleksowa obsiuga geodezyjna, t) monitoring kamerq TV, u) wykonanie 

niezbçdnych ogrodzeñ z bramj i furtkq, wjazdów, nawierzchni z kostki brukowej na terenie przepompowni, 

v) opracowanie, uzgodnienie i wdroenie projektów tymczasowej organizacji ruchu wraz z zajçciem pasa 

drogowego, w) Wykonawca na swoj koszt i ryzyko wykona niezbçdne tymczasowe przy1cza energetyczne 

zasilania placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych ich wykonania we wlaciwym Zakladzie 

Energetycznym oraz zawarciem umów o pobór energii elektrycznej; i1oé przylqczy i ich Iokalizacje okre1a 

Wykonawca zgodnie z przyjçtq przez siebie organizacjq robot. II.5.PROCEDURY a) Wykonawca jest 

zobowiqzany do uzyskania akceptacji na zabudowç wszelkich materialów. Akceptacja bçdzie udzielana w 

formie zatwierdzania WNIOSKOW MATERIALOWYCH. Do wniosku Wykonawca za1czy wszelkie 

dokumenty potwierdzajqce dopuszczenie do wbudowania, a w przypadkach wqtpliwych zgodç Proj ektanta. 

b) Obowiqzujq wymagania wynikajce z Warunków Technicznych wydanych przez Samorzqdowy Zakiad 

Budetowy Leoncin SZB-5024-2-3/DS/16 z dnia 28.01.2016. 11.6. Poza zakresem prac okre1onych wyej 

Wykonawca zobowizany jest ujqé w cenie ofert nastçpujqce warunki i czynnoci: 1) dokonanie rozruchu 

urzdzeñ, w szczeg61noci przepompowni, 2) zamawiajqcy wymaga aby gwarancja na urz4d.zenia 

dostarczone w ramach wykonywanego zadania byla przekazane w momencie rozruchu, 3) Do obowiqzkOw 

Wykonawcy na1ey równie: a) sporzdzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, w tym szkicu 

geodezyjnego powykonawczego obrazujcego zakres wykonanych prac; b) uzyskanie zgody na zajecie 
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znajdujcych sic na placu budowy lub okalajqcych plac budowy pasów drogowych lub ich czçci dia potrzeb 

prowadzenia robot i zaplecza, poniesienie wszelkich kosztów z tym zwizanych oraz naprawa ewentualnych 

szkód. Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia robot w pasach drogowych §ci§le wedlug warunków 

okre1onych w zgodach na ich zajçcie oraz zgodnie z przepisami prawa, c) opracowanie projektu organizacji 

ruchu zapewniajcego na1eyte wykonywanie robot, uzgodnienie organizacji ruchu z waciwym organem 

oraz wykonanie wszelkich niezbçdnych czynnoci zwiqzanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu 

na czas wykonania robot; w przypadku koniecznoci dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej 

organizacji ruchu - opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jee1i istnieje taka koniecznoé), 

d) uzyskanie zgody na dojazd ciçkim sprzçtem (jee1i istnieje taka koniecznoé), e) uzgodnienie warunków 

zabezpieczenia znaków geodezyjnych (jee1i istnieje taka koniecznoó), f) zgloszenie zniszczenia lub 

uszkodzenia znaków geodezyjnych do wlaciwego organu; w przypadku uszkodzenia tub zniszczenia osnowy 

geodezyjnej w trakcie wykonywania umowy Wykonawca zieci na wiasny koszt wznowienie (odtworzenie) 

punktów geodezyjnych (jeeti istnieje taka koniecznoé); g) utrzymanie w na1eytym stanie terenu budowy 

oraz wywóz nieczystoci itp.; h) zapoznanie i stosowanie sic do regularninów wewnçtrznych 

przedstawionych przez Zamawiajqcego; i) aktualizacja i przed1uenie wszelkich niezbçdnych do 

prawidlowego wykonania umowy uzgodnieñ z wfacicietami sieci oraz organami administracji publicznej i z 

Zamawiajqcym; j) bieca obsiuga geodezyjna i geotechniczna oraz wykonanie inwentaryzacji 

powykonawczej robot wraz z naniesieniem na mapç zasadniczq. Zamawiajqcy ma prawo 2qda6 aktualnej 

inwentaryzacji geodezyjnej na kadym etapie realizacji robot; k) zglaszanie w formie pisemnej 

Zamawiajqcemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego koniecznoci wykonywania robot zamiennych, 

zanikajcych lub ulegajqcych zakryciu co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania; w 

zgloszeniu koniecznoci wykonania robot zamiennych Wykonawca obowiqzany jest do szczególowego 

opisania tych robot oraz przyczyn uzasadniajcych koniecznoé ich wykonania. Wykonawca moe przystpié 

i jest obowiqzany do wykonywania robot zamiennych wylqcznie p0 wyraeniu przez Zamawiajqcego oraz 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiaj4cego oraz Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na wykonanie robot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzia1noci za na1eyte 

wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktOrym mowa w 

Umowie i z tytulu ich wykonywania Wykonawcy nie przysluguje jakiekoiwiek dodatkowe wynagrodzenie; 1) 

zawiadomienie Zamawiajcego o wykonaniu robOt ohetonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym 

jako objçtych odbiorami czçciowymi, w tym o robotach zanikajqcych lub ulegajqcych zakryciu, oraz o 

wykonaniu robOt w caIoci; m) usuwanie wszystkich zanieczyszczeñ lub uszkodzeñ dróg powstalych w 

zwiqzku z wykonywaniem robot oraz biece utrzymywanie ich w czystoci. W przypadku prowadzenia 
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robot w pasie drogowym Wykonawca zobowi4zany jest wykonywaá j  ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na zmniejszenie uciq1iwoci dia osób i pojazdOw poruszajqcych sic w pasie drogowym. Oznacza to w 

szczeg61noci czyszczenie czçci pasa drogowego zanieczyszczonej w zwizku z prowadzeniem robot w 

kadym dniu, w ktOrym powstaly zanieczyszczenia; n) wykonanie na wiasny koszt wszystkich niezbçdnych 

badañ, testów i prób oraz wykonanie niezbçdnego rozruchu urz4dzeñ i instalacji umo1iwiajqcych na1eyte 

wykonanie umowy i uytkowanie Obiektu/Przedmiotu Umowy; o) umo1iwienie Przedstawicielom 

Zamawiajqcego wgkdu w roboty, a w szczeg61noci wstçpu na plac budowy, dokonywanie oglçdzin 

wykonywanych robot, dokonywanie oglçdzin materialów i instalacji dostarczanych na plac budowy, 

uczestniczenie przy próbach, testach i rozruchach, itp.; p) uzyskanie wymaganych zawiadczeñ wIaciwych 

organOw warunkujqcych mo1iwoó instalacji przylqczy do sieci zewnçtrznych i ich eksploatacji; q) 

przywrócenie placu budowy, terenów ssiadujqcych lub innych terenów, w szczeg61noci dróg publicznych 

zgodnie z warunkarni narzuconymi przez zarzqdcç drogi i/lub wIacicie1a/wIadajqcego terenem, a w 

przypadku braku takich warunków, do stanu nie gorszego ni2 istniej cy w dniu ich przej çcia oraz naprawa 

ewentualnych szkód wyrzdzonych na tych terenach, spowodowanych realizacjq robot. W przypadku 

niezastosowania sic do powyszego Zamawiaj4cy ma prawo obciyé Wykonawcç kosztami za przywrócenie 

powyszych terenów do na1eytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkód 

spowodowanych realizacjq robot; r) sporzdzenie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed 

rozpoczçciem robot (nie póniej ni2 na dzieñ poprzedzajqcy dzieñ podpisania protokolu przekazania placu 

budowy) oraz p0 zakoñczeniu robot w terenie oraz sporzqdzenie dokumentacji filmowej z inspekcji kanalów 

sanitarnych niezbçdnej do oceny j akoci j ej wykonania oraz przekazanie j ej Zamawiaj qcemu wraz z 

dokumentacja powykonawcz; s) wykonanie prób wynikajcych z warunków technicznych wykonania i 

odbioru robOt, dokumentacji techniczno - ruchowej maszyn, urzqdzeñ wbudowanego wyposaenia oraz 

uzyskanie pozytywnych wyników badañ przez nieza1en, uprawnionq jednostkç na kazde 2qdanie 

Zamawiajcego; t) utrzymanie w czasie realizacji robot placu budowy i terenów sqsiadujcych, z dqeniem 

do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, biece usuwanie zbçdnych materialOw, odpadów I 9mieci. 

Wykonawca musi posiadaó dokumenty potwierdzajce przyjçcie odpadOw przez skiadowiska i dokonanie 

stosownych oplat; u) wykonywanie w ramach Przedmiotu Umowy, jee1i bçdq konieczne, zaleceñ 

pokontrolnych instytucji pañstwowych takich organOw jak: Pañstwowa Inspekcja Pracy, Pañstwowa 

Inspekcja Sanitarna, Pañstwowa Stra Poama, i innych; v) zapewnienie dostçpu do zaplecza sanitarnego, w 

tym rozprowadzenie po placu budowy I konserwacj a instalacji sanitarnych oraz dostçpu do instalacji 

elektrycznych stosownie do potrzeb swoich i Podwykonawców; w) dokonanie rozliczenia z dostawcami 

mediów kosztów powyszych uslug we wiasnym zakresie; x) wykonanie dokumentacji odbiorowej, w tym 
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dokumentacji powykonawczej na bazie projektu budowlanego i wykonawezego, przeprowadzeniu badañ 

koniecznych do oceny jakoci robot oraz innych dokumentOw przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

Budowlane i innych przepisów szczególowych. 4) Cena zamówienia powinna take zawieraé: a) tablice z 

nazwami obiektów - przepompowni, b) tablice z parametrami przepompowni, c) oznaczenie urzqdzeñ, 

armatury i rurociqgów, d) oznaczenia, instrukcje i znaki zawieszone przy stanowiskach pracy (zasady 

postçpowania przy udzielaniu pierwszej pomocy, instrukcja BHP instrukcje stanowiskowe, karty 

charakterystyki substancj i niebezpiecznych, wykonywanie prac w zbiornikach niebezpiecznych, wykaz 

rodzajów prac, ktOre powinny bye wykonane przez co najrnniej dwie osoby i inne w uzgodnieniu z 

odpowiednimi sh.ibami; 11.7. Ponadto Zamawiajcy okre1a szczególowe wymagania zasad realizacji 

proj ektu: 1) Do wykonania Przedmiotu urnowy Wykonawca zobowiqzany jest uywaC wylqcznie materialów 

i urzdzeñ fabiycznie nowych, odpowiadaj4cych wymaganiom wynikajcym z przepisów prawa, zgodnych z 

przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisOw w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobOw budowlanych oraz na podstawie 

przepisów dotyczqcych systernów oceny zgodnoci, wzoru deklaracji zgodnoci oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a take 

zgodnych z normarni przedrniotowymi; 2) Wykonawca zobowiqzany jest w kadym czasie poddaC sic 

kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, j akoci stosowanych przez Wykonawcç materialOw/urzqdzeñ, a 

take jakoci wykonywanych robot. Wykonawca ma obowiqzek uwzglçdniC zalecenia i uwagi Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz udostçpniC wymagane przez niego dokumenty potwierdzajqce jakoC 

stosowanych materialów/urzqdzeñ. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskae Wykonawcy, które 

materialy/urzqdzenia bqdq wymagaly kadorazowo j ego zatwierdzenia przed zastosowaniem. Uycie 

materialów/urzqdzeñ bez wymaganej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, upowania Zamawiajcego do 2qdania ich usuniçcia lub do naliczenia kary umownej. 

Materialy/urzqdzenia niespelniajqce warunkOw nie bcdq dopuszczone do wbudowania w trakcie trwania 

robOt. Zamawiajcy ma prawo 2qdania od Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ potwierdzajqcego zalcup 

materialOw i urzdzeñ, ktOre wymagajq akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 3) Wnioski 

materialowe na przewidziane do wbudowania materialy i urzqdzenia muszq byC uzgodnione z Zamawiaj cym 

i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacjç przewidzianych do wbudowania 

materialOw i zastosowanych urzdzeñ. Dia kadego materialu, urzqdzenia i maszyny Wykonawca z1oy 

wniosek materialowy, nie pOniej ni2 na 7 dni przed dostarczeniem materialu, urzqdzenia i maszyny na 

budowç. Wniosek materialowy musi bye zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiajqcego. Zaakceptowanie materialu, urzqdzenia czy maszyny dokonuje sic poprzez z1oenie wniosku 
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w wersji papierowej przez Wykonawcç. Wzór karty wniosku i wymaganych dokumentów zostanq 

uzgodnione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajcego na pierwszyrn spotkaniu p0 

podpisaniu umowy. UWAGA!: czas reakcji w przypadku awarii nie dhszy ni2 72 godziny od momentu 

zgloszenia awarii a w przypadku naprawy trwajqcej dluej ni2 72 godziny Wykonawca jest zobowiqzany 

zapewniC urzqdzenie zastçpcze. 4) Niezwlocznie p0 przekazaniu placu budowy Wykonawca z1oy 

Zamawiajqcemu stosowne owiadczenie o zapewnieniu wlaciwego poziomu bezpieczeñstwa i higieny pracy, 

podczas wykonywania pracy - zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami; 5) Wykonawca jako wytwórca 

odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987) ma obowiqzek 

zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na wlasny koszt odpadów powstalych podczas i w zwiqzku z 

realizacjq zadania, zgodnie z obowiqzujcymi przepisami; 6) Urzqdzenia i wyposaenie muszq spelniaé 

wszelkie wymagania okre1one w SIWZ, oraz dokumentacji projektowej. Zamawiajcy dokonuj4c oceny 

przedstawionych urzqdzeñ moe poslugiwaC sic opiniq bieglych, w tym autorów proj ektow; 7) Wykonawca 

odpowiedzialny jest zajakoé zastosowanych materialów, maszyn i urz4dzeñ, za ich monta± i uruchomienia, 

za ich zgodnoé z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi; 8) Brak z1oenia wraz z ofertq 

Tabeli równowanoci z owiadczeniem Wykonawcy oznacza, 2e podczas realizowania inwestycji zastosuje 

materialy i urzqdzenia wskazane w dokumentacji projektowej; 9) Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, Wykonawca, 

ktOry powol-uje sic na rozwizania równowane opisanymi przez Zamawiajqcego, jest zobowizany wykazaé, 

e proponowane przez niego dostawy, uslugi lub roboty budowlane spelniajq wymagania okre1one przez 

Zamawiaj4cego. Ocena mo1iwoci zastosowania proponowanego urzqdzenia lub rozwizania 

równowanego powimTla zawieraá dia kadego urzqdzenia minimum analizç: a) parametrów 

technologicznych proponowanych urzadzeñ lub rozwi4zaft równowanych, b) zgodnoé parametrów 

technologicznych proponowanych urzdzeñ lub rozwiqzañ równowanych z pozostalymi zaprojektowanymi 

urzqdzeniami tub rozwiqzaniami technologicznymi oraz zaprojektowanymi instalacjami technologicznymi, c) 

gabarytow, ksztaltów i rozwizañ konstrukcyjnych proponowanych urzqdzeñ równowanych w stosunku do 

gabarytow zaprojektowanych pomieszczeñ oraz przestrzeni na ich monta2 w komorach zbiorników, w tym 

mo1iwoé ich montau i demontau oraz podejé do czynnoci obsiugowych i serwisowych, szerokoci 

przej e serwisowych dia pracowników obsiugi, wie1koci otworów drzwiowych, wlazów technologicznych 

itp., d) rozwiqzañ materialowych, e) zuycia energii przez poszczególne oferowane urzqdzenia równowane 

nie bylo wysze ni2 za1oone w dokumentacji projektowej, f) podejé i polqczeñ z instalacjami technicznymi, 

g) ciçam urzqdzeñ, sprawdzenia obliczeñ wytrzyma1ociowych stropu, udwigu urzqdzeñ do czy1moci 

obsiugowych itd., h) innych informacji potwierdzajcych równowanoé proponowanych urzqdzeñ lub 

rozwizañ; 10) Zamawiajqcy nie uzna za urzqdzenia równowa±ne, spelniajqce wymagania okre1one 
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dokumentacjq projektowq 2adnych urzqdzeñ prototypowych; 11) Maszyny, urzqdzenia oraz pozostale 

materialy muszq bye uyte z asortymentu bieco produkowanego i odpowiadaC normom i przepisom. 

Zastosowane materialy muszq posiadaC stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeñstwa - wymagane 

obowiqzujjcymi przepisami; 12) Zastosowane materialy muszq posiadaC atesty bezpieczeñstwa, higieniczne i 

aprobate techniczn4 oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Poiski. Do wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiqzany jest uyC materialów i urzqdzeñ nowych, gwarantujqcych najwyszq jakoC, o 

parametrach technicznych i jakociowych nie gorszych n12 okre1one w SIWZ, odpowiadaj4cym 

wymaganiom polskiej normy przenoszcych normy europejskie lub normy innych pañstw czlonkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszcych te normy. Wykonawca ma obowiqzek posiadaC w 

stosunku do uytych materialów i urzdzeñ dokumenty zezwalajqce na ich stosowanie w budownictwie 

(atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnoci, wiadectwajakoci); 13) Maszyny i urzqdzenia muszq posiadaC 

wymagane prawem dokumentacje techniczno - ruchowe i instrukcje w jçzyku poiskim; 14) Wykonawca 

zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy i urzqdzenia, do czasu ich wbudowania, byly zabezpieczone 

przed zniszczeniem, zachowaly swojq jakoC i w1aciwoci oraz byly dostçpne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 15) Wykonawca zobowizany jest do naprawienia szkód w rodowisku, bçdqcych 

nastçpstwem jego dzialañ, a wyniklych przy realizacji przedmiotu zamówienia. W szczeg61noci 

zobowiqzany jest do podjçcia dzialañ przewidzianych przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 0 

zapobieganiu i szkodom w §rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 poz. 1789). W razie skierowania przez 

osoby trzecie roszczeñ przeciwko Zamawiajqcemu, bçdqcych nastçpstwem dzialañ Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiqzuje sic zaspokoié te roszczenia; 16) W celu zapewnienia wysokich parametrów jakociowych oraz 

dlugotrwalej eksploatacji systemu napraw i zabezpieczeñ powierzchni betonowych, materialy do napraw 

powierzchni betonowych muszq pochodziC od jednego producenta. 

11.5) Glówny kod CPV: 45231300-8 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 

45233142-6 

45310000-3 

45317000-2 

11.6) Calkowita wartoé zamówienia (jeeli zamawiajqcypodaje informacje o wartoci zamówienia): 
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Wartoé bez VAT: 

Waluta 

(wprzypadku umów ramowych tub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa calkowita maksymalna 

wartoé w calym okresie obowiqzywania umowy rarnowej tub dynamicznego systemu zakupów) 

11.7) Czy przewiduje sic ucizielenie zamówieñ, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 1 7 lub w art. 134 

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 

Okre1enie przedmiotu, wie1koci lub zakresu oraz warunków na jakich zostanq udzielone zamówienia, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiajqcy przewiduje 

udzielania zamówieñ, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp. o wartoci 220 000 zI netto. 

11.8) Okres, w którym realizowane bçdzie zamOwienie tub okres, na Wry zostala zawarta umowa 

ramowa tub okres, na Wry zostal ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiqcach: tub dniach: 

tub 

data rozpoczçcia: tub zakoñczenia: 2018-07-31 

11.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTIPOWANIU 

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre1onej dziala1noci zawodowej, o He 

wynika to z odrçbnych przepisów 

Ohe1enie warunków: Zamawiajqcy nie wyznacza warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

111.1.2) Sytuacja finansowa tub ekonomiczna 

Okre1enie warunków: Zamawiajqcy uzna, 2e Wykonawca znajduje sic w sytuacji ekonomicznej i/lub 

finansowej zapewniajqcej na1eyte wykonanie zamówienia, jee1i Wykonawca wykae, 2e jest 

ubezpieczony od odpowiedzia1noci cywilnej w zakresie prowadzonej dziala1noci zwiqzanej z 

przedrniotem zamówienia na surnç gwarancyjnq nie nisz4 niz 1 000 000,00 ziotych (slownie: jeden 

milion ziotych). W przypadku skiadania oferty wspólnej ww. warunek musi spelniaé co najmniej jeden z 
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Wykonawców w ca1oci. 

Inforrnacj e dodatkowe 

111.1.3) Zdolnosé techniczna lub zawodowa 

Okre1enie warunków: Zamawiajqcy w zakresie tego warunku ohe1a nastçpujqce minimalne poziomy 

zdo1noci: a) wykonal na1eycie w okresie ostatnich piçciu lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a 

jee1i okres prowadzenia dzia1a1noci jest krótszy - w tym okresie: • minimum jednq robotç budow1an 

polegajqcq na wykonaniu kanalu tub kanalów sanitarnych tub ogólnosplawnych tub deszczowych o 

rednicy minimum DN 200 mm i Iqcznej d1ugoci minimum 500 in metodq wykopu otwartego, gruntach 

nawodnionych ze studniami rewizyjnymi 0 1000 wraz z odtworzeniem nawierzchni jak dia kategorii dróg 

publicznych kiasy G, Z, oraz minimum jednq robotç budowlanq po1egajcq na wykonaniu rurociqgów 

cinieniowych PE zgrzewanych dhigoci mm. 500 in z armaturq i przepompowniami, W przypadku 

skiadania oferty wspólnej ww. warunek musi spelniaé jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w ramach 

konsorcjum. b) dysponuje tub bçdzie dysponowaó osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 

Kierownik budowy (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadaé: . uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeñ w specja1noci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urzqdzeñ ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych, wydane na 

podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego tub dta osób, które uzyskaly uprawnienia przed 

1994 r. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specja1noci instalacji i urzdzeñ sanitarnych 

lub w specja1noci instatacyjno-inynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych lub w specja1noci instalacyjno-

inynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub w specja1noci insta1acyjno-inynieryjnej w 

zakresie ochrony §rodowiska bez ograniczeñ; 'minimum 5-letnie dowiadczenie na stanowisku co 

najmniej Kierownika budowy (ticzc od daty uzyskania odpowiednich uprawnieñ) z zakresu budowy sieci 

kanalizacyjnych. Dowiadczenie powinno obejmowaá kierowanie robotami budowlanymi podczas 

budowy: . sieci kanalizacj i sanitamej tub ogólnosplawnej lub deszczowej w gruntach nawodnionych ze 

studniami rewizyjnymi 0 1000, o §rednicy co najmniej DN 200 mm o d1ugoci minimum 2000 m oraz 

ruroCiqgów cinieniowych zgrzewanych d1iugoci mm. 500 m z armaturq i przepompowniami. Kierownik 

robot sanitarnych (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadaé: uprawnienia budowtane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeñ w specja1noci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urzqdzeñ cieptnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych, wydane na 

podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego tub dta osób, które uzyskaly uprawnienia przed 

1994 r. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjatnoci instalacji I urzdzeñ sanitarnych 

lub w specja1noci instatacyjno-inynieryjnej w zakresie sieci sanitamych lub w specja1noci instalacyjno- 
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inynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub w specjaInoci insta1acyjno-inynieryjnej w 

zakresie ochrony rodowiska; minimum 3-letnie dowiadczenie na stanowisku co najmniej Kierownika 

robot (liczqc od daty uzyskania odpowiednich uprawnieñ) z zakresu budowy sieci kanalizacyjnych. 

Kierownik robot elektrycznych (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadaá: • uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeñ w specja1noci elektrycznej, wydane na 

podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub dia osób, które uzyskaly uprawnienia przed 

1994 r. uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi; • minimum 3-letnie dowiadczenie na 

stanowisku co najmniej Kierownika robot (liczqc od daty uzyskania odpowiednich uprawnieñ) w tym 

dowiadczenie w AKPiA Kierownik robot drogowych (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba winna 

posiadaé: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeñ w specja1noci 

drogowej, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego tub dia osób, które uzyskaly 

uprawnienia przed 1994 r. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specja1noci 

konstrukcyjno-inynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych!dróg i lotniskowych drog 

startowych oraz manipulacyjnych; • minimum 3-letnie dowiadczenie na stanowisku co najnmiej 

Kierownika robot (liczqc od daty uzyskania odpowiednich uprawnieñ) w tym inwestycji obejmujcej 

budowç tub remont drogi kiasy G, Z. W przypadku skiadania oferty wspOlnej ww. warunek musi spelniaá 

jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w ramach konsorcjum. Zamawiajqcy dopuszcza lqczenie 

stanowisk tzn. jedna osoba na dwa stanowiska. 

Zamawiajqcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu 

w postçpowaniu imion i nazwisk osób wykonujqcych czynnosci przy realizacji zamówienia wraz z 

informacja o kwalifikacjach zawodowych tub dowiadczeniu tych osOb: 

Informacj e dodatkowe: 

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

111.2.1) Podstawy wykluczenia okre1one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

111.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wylduczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

Tak Zamawiajqcy przewiduj e nastçpuj ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 

wykluczenia okreIona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia ohe1ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia okretona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia okretona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
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Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia okre1ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC1 W CELU WST1PNEGO 

POT WIERDZENIA, 2E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI 

UDZIALU W POSTIPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Owiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udzialu w postcpowaniu 

Tak 

Owiadczenie o spelnianiu kryteriOw selekcji 

Nie 

111.4) WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W 

POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POT WIERDZENIA 

OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1) owiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sqdu tub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, oplat tub skiadek na ubezpieczenia 

spoleczne tub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku tub decyzji - dokumentów 

potwierdzajqcych dokonanie platnoci tych na1enoci tub zawarcie wiqqcego porozumienia w sprawie 

splat tych na1enoci (zalqcznik nr 5 do SIWZ); 2) Owiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec 

niego tytulem grodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sic o zamówienia publiczne (zalqcznik nr 5 do 

SIWZ) ; 3) Owiadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sqdu skazujqcego za 

wykroczenie na karç ograniczenia wo1noci tub grzywny w zakresie okre1onym przez zamawiajcego na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy (zalqcznik nr 5 do SIWZ); 4) owiadczenia wykonawcy o braku 

wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiqzków wynikajqcych z 

przepisów prawa pracy, prawa ochrony §rodowiska tub przepisów prawa pracy, prawa ochrony grodowiska 

tub przepisów o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie o1cre1onym przez zamawiajqcego na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy(zalqcznik nr 5 do SIWZ); 5) owiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z 

oplacaniem podatków i oplat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i oplatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (zalqcznik nr 6 do SIWZ); 

111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCF, W 

POSTIPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POT WIERDZENIA 

OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTIPOWANIU: 

1) Dowody okre1ajqce czy uslugi zostaly wykonane tub sq wykonywane na1eycie, przy czym dowodami, 
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o których mowa, sq referencje bqd2 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

tub uslugi byly wykonywane, a w przypadku §wiadczefi okresowych tub ciqglych sq wykonywane, a jee1i 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych 

dokumentów - owiadczenie wykonawcy; w przypadku gwiadczefi okresowych tub ciqglych nadal 

wykonywanych refereneje bqd± inne dokumenty potwierdzajqce ich nale±yte wykonywanie powinny bye 

wydane nie wczeniej niz 3 miesiqce przed uplywem terrninu skiadania ofert; 2) Aktualnq informacja z 

Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre1onym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy PZP, oraz 

odnonie skazania za wykroczenie na karç aresztu, w zakresie okre1onym przez Zamawiajqcego na 

podstawie art. 24 ust. S pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wczeniej ni2 6 miesiçcy przed uplywem 

terminu skiadania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu; 3) Zawiadczenia 

wlaciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajqcego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem 

podatków, wystawionego nie wczeniej ni2 3 miesiqce przed uplywem terminu skiadania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu, tub innego dokumentu potwierdzajqcego, ze 

wykonawca zawarl porozumienie z wlaciwym organem podatkowym w sprawie splat tych na1enoci 

wraz z ewentualnymi odsetkami tub grzywnymi, w szczeg61noci uzyskal przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie tub rozloenie na raty zaleglych platnoci tub wstrzymanie w caloci wykonania 

decyzji w1aciwego organu; 4) Zawiadczenia w1aciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakiadu 

Ubezpieczeñ Spolecznych tub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu 

potwierdzajqcego, 2e wykonawca nie zalega z oplacaniem skiadek na ubezpieczenia spoleczne tub 

zdrowotne, wystawionego nie wczeniej ni2 3 miesiqce przed uplywem terminu skiadania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu, tub innego dokumentu potwierdzajqcego, ze 

wykonawca zawarl porozumienie z wlaciwym organem w sprawie splat tych naIenoci wraz z 

ewentualnymi odsetkami tub grzywnami, w szczeg61noci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie tub rozloenie na raty zaleglych platnoci tub wstrzymanie w caloci wykonania decyzji 

w1aciwego organu; 5) Aktualny odpis z wlaciwego rejestru tub z centralnej ewidencji i informacji o 

dziala1noci gospodarczej, jee1i odrçbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru tub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie 

wczeniej ni2 6 rniesiecy przed uplywem terminu skiadania ofert; 

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI: 

111.6) WYKAZ OWIADCZE$ LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCg w 
POST1POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POT WIERDZENIA 

OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
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111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6) 

1. Jee1i Wykonawca ma siedzibç lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów o których mowa: 1) w ust. 6 pkt 2) skiada informacjç z odpowiedniego rejestru albo, 

w przypadku braku takiego rejestru, inny równowany dokument wydany przez wlaciwy organ sadowy 

lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibç lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie okre1onym w art. 24 ust. 1 

pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 16 ustawy PZP; 2) w ust. 6 pkt 3)— 5) skiada dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibç lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce 

odpowiednio, e: a) nie zalega z oplacaniem podatków, oplat, skiadek na ubezpieczenie spoleczne lub 

zdrowotne albo zawarl porozumienie z w1aciwym organem w sprawie splat tych na1enoci wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg61noci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozloenie na raty zaleglych p1atnoci lub wstrzymanie w ca1oci wykonania decyzji 

wlaciwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloci, 3) Dokumenty o których 

mowa w ust. 7 pkt. 1) i pkt. 2) lit. B, powirmo bye wystawione nie wczeniej ni2 6 miesiecy przed 

uplywem terminu skiadania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu. Dokument, 

o którym mowa ust. 7 pkt. 2) lit. A powinien byC wystawiony nie wczeniej ni2 3 miesi4ce przed uplywem 

tego terminu. 2. Wykonawca maj4cy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby majqcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 

wskazany w ust. 6 pkt. 2), sklada dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1) w zakresie okrelonym w art. 

24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy PZP. Jeeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument mial dotyczyC, nie wydaje sic takich dokumentów, zastçpuje sic go dokumentem 

zawierajqcym owiadczenie tej osoby zloonym przed notariuszem lub przed organem sqdowym, 

administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego wlaciwym ze wzglçdu na 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 7. Pkt 3) stosuje sic. 3. W przypadku wqtp1iwoci co do treci 

dokumentu zloonego przez wykonawcç, zamawiajcy moe zwróciC sic do wlaciwych organów kraju, w 

którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbçdnych informacji 

dotyczcych tego dokumentu. 4. Jee1i wykonawca, w celu wykazania spelnienia warunków udzialu w 

postçpowaniu polega na zdo1nociach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów na zasadach okrelonych w art. 22a, zobowizany jest zloyé w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 6 pkt 2) - 10). 5. Jee1i jest to niezbçdne 

do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postçpowania o udzielenie zamówienia, Zamawiajqcy mote na 

kadym etapie postçpowania wezwaC Wykonawców do zloenia wszystkich tub niektórych owiadczeñ 
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lub dokumentów, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ potwierdzajqcych, ze nie podlegajq wykluczeniu i 

speniajq warunki udzialii w postçpowaniu, a jee1i zachodzq uzasadnione podstawy do uznania, 2e 

zIoone uprzednio owiadczenia lub dokumenty nie sq ju2 aktua!ne, do zloenia aktualnych owiadczeñ 

lub dokumentów. 6. Zarnawiajqcy wymaga take dolqczenia do oferty: 1) wypelnionego formularza oferty 

(zalqcznik nr 1) + kosztorys ofertowy sporzqdzony o zaiqezony przedmiar robot, 2) Pelnomocnictwo do 

podpisania oferty, owiadczeñ i dokumentów skladajqcych sic na ofertç, o He pelnomocnictwo to nie 

wynika z innych dokumentów dolqczonych do oferty, 3) W przypadku oferty skladanej przez 

wykonawców wspólnie ubiegajqcych sic o udzielenie zarnówienia do oferty powinno zostaé zaiqezone 

pelnomocnictwo dia osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postçpowaniu albo do reprezentowania 

ich w postçpowaniu i zawarcia umowy. 7. Forma skiadania owiadczeñ i dokumentów 1) Owiadczenia 

dotyczqce wykonawcy i innych podmiotów, na których zdo1nociach tub sytuacji polega wykonawca na 

zasadach okre1onych w art. 22a ustawy oraz dotyczqce podwykonawców, sktadane sq w oryginale. 2) 

Dokumenty inne ni owiadczenia, o których mowa powy±ej, skiadane sq w oryginale tub kopii 

powiadczonej za zgodnoé z oryginalem. Powiadczenia za zgodnoé z oryginalem dokonuje 

odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdo1nociach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegajqcy sic o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które ka±dego z nich dotyczq. Powiadczenie za zgodnoá z oryginalem nastçpuje w formie 

pisemnej lub w formie elektronicznej. 3) Pelnomocnictwo na1ey dolqczyé w oryginale lub kopi 

powiadczonej notarialnie. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.!) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiajcy iqda wniesienia wadium: 

Tak 

Informacja na temat wadium 

1.Zamawiajqcy wymaga wniesienia wadium w wysokoci: - 100 000,00 zi (slownie: sto tysiçcy ziotych 

00/100), 2. Termin oraz forma wnoszenia wadium Wadium na1e4 wnieé przed uplywem terminu 

skiadania ofert. Wykonawca moe wnieé wadium w jednej lub kilku nastçpujqcych formach: a) 

pieniqdzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajqcego: 70 80110008 0040 0400 0273 0172 z 

dopiskiern: Wadium —,,Budowa kanalizacji", b) porçczeniach bankowych lub porczeniach spóldzielczej 

kasy oszczçdnociowo - kredytowej, z tym, ze porçczenie kasy jest zawsze porcczeniem  pieni±nym, c) 
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gwarancj ach bankowych, d) gwarancj ach ubezpieczeniowych, e) porçczeniach 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 Przedsiçbiorczoci (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z dnia 29.02.20 16 r.). 3. Wadium 

wnoszone w formie innej ni2 pienidz na1ey zloyó lqcznie z ofert - moe bye w oddzielnej kopercie. 4. 

Wadium wniesione przezjednego ze wspólników konsorcjum uwaa sic za wniesione prawidlowo. 5. W 

przypadku wniesienie wadium w pieniqdzu terminern wniesienia wadium jest data uznania na rachunku 

zamawiajqcego. 6. Zwrot wadium. 1) Zamawiajqcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom 

niezwlocznie p0 wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewanieniu postçpowania, z wyj4tkiem 

wykonawcy, którego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeeniem ust. 4a. 1 a) 

Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajqcy zwraca wadium 

niezwlocznie p0 zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

naIeytego wykonania umowy, jee1i jego wniesienia 2qdano. 2) Zamawiajqcy zwraca niezwlocznie 

wadium na wniosek wykonawcy, który wycofal ofertç przed uplywem terminu skiadania ofert. 3) 

Zamawiajqcy 2qda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcç, któremu zwrócono wadium na 

podstawie ust. 1, jee1i w wyniku rozstrzygniçcia odwolania jego oferta zostala wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w tenninie okre1onym przez zamawiajqcego. 4) Jee1i 

wadium wniesiono w pieniqdzu, zamawiajqcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajqcymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniçdzy na rachunek bankowy wskazany przez 

wykonawcç. 4a) Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jee1i wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn 1ecych P0 jego stronie, nie z1oyl 

owiadczeñ lub dokurnentów potwierdzajqcych oko1icznoci, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

owiadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie 

omylki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowalo brak mo1iwoci wybrania oferty z1oonej 

przez wykonawcç jako najkorzystniejszej. 5) Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jee1i 

wykonawca, którego oferta zostala wybrana: a) odmówil podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach okre1onych w ofercie; b) nie wniósl wymaganego zabezpieczenia na1eytego 

wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stalo sic niemo1iwe z 

przyczyn 1eqcych p0 stronie wykonawcy. 

IV.1.3) Przewiduje sic udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

https://bzp.uzp.gov.pI/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=027d5d  1 d-cfca-4938-b72a-c3409577f748 	 19/26 



30.10.2017 	 https://bzp.uzp.gov.pI/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=027d5d1  d-cfca-4938-b72a-c3409577f748 

Nie 

Na1ey podaó informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga sic zloenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dolqczenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza sic zIoenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalogów 

elektronicznych: 

Nie 

Informacj e dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga sic zloenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza sic zoenie oferty wariantowej 

Ziozenie oferty wariantowej dopuszcza sic tylko zjednoczesnym zIoeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostanq zaproszeni do udzialu w postçpowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa bçdzie zawarta: 

Czy przewiduje sic ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 
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Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której bçd4 zamieszczone dodatkowe informacj e dotyczce dynamicznego 

systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza sic zloenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych: 

Przewiduje sic pobranie ze zIoonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporzqdzenia 

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogloszeniem) Nie 

Na1ey podaó aches strony internetowej, na której aukcja bçdzie prowadzona: 

Na1ey wskazaé elementy, których wartoci bqdq przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje sic ograniczenia co do przedstawionych wartoci, wynikajqce z opisu przedmiotu 

zamówienia: 

Na1ey podaé, które informacje zostanq udostçpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej orazjaki 

bçdzie termin ich udostçpnienia: 

Informacj e dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postçpowania w toku aukcji elektronicznej ijakie bçd4 warunki, najakich 

wykonawcy bqdq mogli licytowaC (minimalne wysokoci postqpieñ): 

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzçtu elektronicznego, rozwizañ i specyfikacji technicznych w 

zakresie po1czeñ: 

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
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Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie zloy1i nowych postqpieñ, zostanq zakwalifikowani do nastcpnego etapu: 

Warunki zamkniccia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

Ares gwarancji i rçkojmi 40,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

Nie 

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem 

Minimalne wymagania, które muszq spelniaé wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstepnych bez 

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Na1ey podaé informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbe etapów): 

Inforrnacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagañ zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokoci nagród dia wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiqzania stanowice podstawç do skiadania ofert, jee1i zamawiajcy przewiduje nagrody: 
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Wstçpny harmonogram postçpowania: 

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia Iiczby rozwiqzañ: 

Na1ey podaó informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujce minimalne wymagania, którym muszq odpowiadaá 

wszystkie oferty: 

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której bçdzie prowadzona licytacj a elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostçpny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotycz4ce rej estracj i i identyfikacj i wykonawców w licytacj i elektronicznej, w tym wymagania 

techniczne urzdzeñ informatycznych: 

Sposób postçpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre1enie minimalnych wysokoci postpieñ: 

Informacje o Iiczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie z1oy1i nowych postqpieñ, zostan, zakwalifikowani do nastçpnego etapu: 

Termin skiadania wniosków o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamkniçcia licytacj i elektronicznej: 
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Istotne dia stron postanowienia, które zostan4 wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczce zabezpieczenia na1eytego wykonania umowy: 

Informacj e dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje sic istotne zmiany postanowieñ zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Na1ey wskazaé zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w zalqczniku nr 7 do SIWZ —Projekt umowy. 2. 

Zamawiajqcy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówieñ publicznych przewiduje nastçpujqce 

mo1iwoci dokonania zmian umowy w nastçpujqcym zakresie i warunkach: 1) na1oenia przez Instytucje 

Poredniczqce lub Zarzdzajjce P0 Infrastruktura i rodowisko zmian w umowie o dofinansowanie projektu, 

majcych wplyw na realizacjç umowy Wykonawcy; 2) zmiany w obowizujqcych przepisach prawa, w tym 

zmiany podatku VAT; 3) zmiany terminu wykonania umowy i wartoci wynagrodzenia, pod warunkiem, ze 

zaszly oko1icznoci których nie rnona bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy, a w szczeg61noci gdy: 

a) realizowane jest zamówienie dodatkowe lub zamienne, b) podpisany zostal z Wykonawcq robot 

budowlanych aneks do umowy wydhiajqcy termin realizacji zadania, c) w przypadku wystpienia sily 

wy±szej, czyli zdarzenia, którego nie mona bylo przewidzieá, maksymalny okres przesuniçcia terminu 

zakoñczenia umowy bedzie równy okresowi przerwy w gwiadczeniu uslugi; Sila wy±sza, to zdarzenie 

zewnçtrzne o obiektywnie malym stopniu prawdopodobieñstwa pojawienia sic zdarzenia w okre1onej 

sytuacji, którego szkodliwe nastçpstwo przy zastosowaniu wspólczesnej techniki uniemo1iwia Wykonawcy 

wykonywanie w czçci lub ca1oci jego zobowizañ, d) ograniczony zostal zakres robot budowlanych (w tym 

w przypadku przerwania Kontraktu na zadanie wchodzqce w zakres Proj ektu) Wówczas calkowite 

wynagrodzenie Wykonawcy bçdzie wyliczone na podstawie procentowego wykonania finansowego umów na 

roboty, potwierdzonego przyjçtymi dokumentami i wystawionymi zgodnie z Kontraktem i bçdzie stanowilo 

taki procent wynagrodzenia brutto podanego w Formularzu Cenowym, jaki procent zakresu finansowego 

robot rzeczywicie wykonal Wykonawca robot. Wynagrodzenie to zostanie jednak wyplacone dopiero p0 

dokonaniu przez Wykonawcç rozliczenia umowy na roboty i wykonania szczególowej inwentaryzacji 

wykonanych robot i po ostatecznym rozliczeniu zadania (zadañ), e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w 
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przypadku zmiany obowiqzujqcej stawki podatku od towarów i uslug w trakcie realizacji niniejszej Umowy 

(do faktur wystawianych przez Wykonawcç zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i ustug 

obowizujqca w chwili wystawienia faktury zgodnie z niniejsz Umow), 4) zmiany skiadu zespohi 

Wykonawcy - zmiana taka moe nastqpié na wniosek Zamawiajcego tub Wykonawcy uzasadniony 

oko1icznociami obiektywnie uniemo1iwiaj4cymi prowadzenie prac bez zmiany zespolu, takimi jak: gmier6, 

choroba, zakoñczenie zatrudnienia czlonka zespohi lub niena1eyte wykonywanie ushig przez czonka 

zespohi, 5) zmiany zakresu zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé 

Podwykonawcom - nie powodujce podwyszenia ceny i terminu wykonania zamówienia, 6) zmiany Osób 

reprezentujcych Strony w przypadku zaistnienia takiej oko1icznoci, 7) zmian teleadresowych Stron umowy. 

- Szczególowy opis warunków i zakresu zmian zawiera proj ekt umowy - stanowiqcy zalqcznik nr 7 do 

niniej szej specyfikacj i. 3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treci niniej szej umowy, wymagaj q aneksu 

podpisanego przez dwie strony, sporzqdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewanoci. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostçpniania informacji o charakterze poufnym (jeieli dotyczy): 

rodki sluce ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin skiadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postçpowaniu: 

Data: 2017-11-14, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu skiadania wniosków, ze wzglçdu na pilnq, potrzebç udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): 

Wskazaó powody: 

Jçzyk lub jçzyki, w jakich mogq bye sporzqdzane oferty tub wnioski o dopuszczenie do udziahi w 

postçpowaniu 

> 

IV.6.3) Termin zwiqzania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skiadania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje sic uniewanienie postçpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania rodków pochodzjcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi 

rodków z pomocy udzielonej przez pañstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
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Handlu (EFTA), które mialy bye przeznaczone na sfinansowanie caloci tub czçci zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje sic uniewanienie postçpowania o udzielenie zamówienia, jee1i grodki s1uqce 

sfinansowaniu zamówieñ na badania naukowe tub prace rozwojowe, które zamawiajqcy zamierzal 

przeznaczyC na sfinansowanie caloci tub czçci zamówienia, We zostaly mu przyznane 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAL4CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ4CE OFERT CZISCIOWYCH 

GMINA LEONCIN 
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3 

tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00 
NIP: 531-16-66-399, REGON: 01 3270471 

GMINY 

Adam Maw Krawczah 
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