
Gmina Czernikowo: Poprawa przepustowości sieci wodociągowej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości

Osówka poprzez budowę naziemnego zbiornika wody czystej oraz przewodu zasilającego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Osówka wraz z budową

przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowąż oraz budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni

ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowościach Makowiska i Mazowsze” dofinansowany ze środków Unii

Europejskiej dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w

energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub

działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej

lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 615344-N-2020 z dnia 2020-11-25 r.
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich

siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czernikowo, krajowy numer identyfikacyjny 91086676100000, ul. ul.

Słowackiego 12 , 87-640 Czernikowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 287 50 01, e-mail

marekb@czernikowo.pl, faks 54 287 50 01.

Adres strony internetowej (URL): www.czernikowo.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym

w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w

jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem

(URL)

Tak

www.bip.czernikowo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.czernikowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego,

osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo - pokój nr 11 (Sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa przepustowości sieci wodociągowej dla stacji

uzdatniania wody w miejscowości Osówka poprzez budowę naziemnego zbiornika wody czystej oraz przewodu

zasilającego.

Numer referencyjny: IWP.271.1.13.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych

lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest

realizacja zadania pn. „Poprawa przepustowości sieci wodociągowej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości

Osówka poprzez budowę naziemnego zbiornika wody czystej oraz przewodu zasilającego”. 2. Przedmiotowe

przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego polegająca na wybudowaniu żelbetowego naziemnego zbiornika

wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Osówka i włączenie go do eksploatacji z

istniejącymi zbiornikami stalowymi oraz wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Witowąż dla

potrzeby zwiększenia przepustowości wody w sieci istniejącej. 3. Zakres przedmiotu zamówienia został

podzielony na dwie części: - Część nr 1 – Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania

Wody w miejscowości Osówka, - Część nr 2 – Budowa przewodu zasilającego sieci wodociągowej w

miejscowości Witowąż. 4. Roboty polegające na budowie: • naziemnego zbiornika wody czystej dla Stacji

Uzdatniania Wody w miejscowości Osówka realizowane będą na działkach numer ewidencyjny 145/1; 145/2 –

obręb ewidencyjny Osówka, • przewodu zasilającego sieci wodociągowej w miejscowości Witowąż realizowane

będą na działkach numer ewidencyjny 89/3; 148/1; 148/4; 149; 150; 151; 152; 167/2; 167/3; 173/1; 173/3; 177/3;

185/3; 186/1; 186/5 – obręb ewidencyjny Witowąż. 5. Przyjęte rozwiązania projektowe: 5.1. Budowa naziemnego

zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osówka: Konstrukcja zbiornika składa się z

prefabrykowanych elementów ściennych (wycinki walca) ustawionych na monolitycznej płycie dennej oraz z płyt

stropowych opartych na ścianach i środkowym słupie. Elementy ścienne są zespolone między sobą połączeniami

pętlowymi z prętów żebrowanych zalanych betonem, natomiast z monolityczną płytą denną wieńcem obwodowym

betonowanym po zmontowaniu prefabrykatów. Po montażu zbiornika wraz z przewodami technologicznymi

należy poddać go próbie na szczelność, a następnie wykonać chlorowanie i płukanie. Po uzyskaniu odpowiednich

parametrów jakościowych wody, potwierdzonych pozytywnym wynikiem badania wody, zbiornik należy włączyć

do eksploatacji. 5.2. Budowa przewodu zasilającego sieci wodociągowej w miejscowości Witowąż: Budowana

sieć wodociągowa będzie spinała dwie istniejące sieci Dn 160 od strony zasilania w wodę z S.U.W. Osówka.

Włączenie nastąpi przy drodze gminnej nr 101154C w węźle nr W1 przy zabudowaniach dz. nr 92/2. Włączenie

zasilania w wodę nastąpi w węźle nr W3 przy drodze powiatowej nr 2044C zlokalizowanej na działce nr 89/3 przy

zabudowaniach na działce nr 83/4. Sieć będzie uzbrojona w niezbędne zasuwy i hydranty służące do płukania

przewodu i odpowietrzania. Łączenie przewodów sieci wodociągowej należy wykonać poprzez zgrzewy
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doczołowe zgrzewarką do rur z rejestratorem poprawności zgrzewu. Próby ciśnieniowe wykonać na ciśnienie 10,0

bar. Przewody montowane metodą przecisku sterowanego na odcinku „A” – „B” oraz wzdłuż drogi powiatowej

wykonać wg załączonych do projektu profili. Przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji należy

przeprowadzić jej dezynfekcję i uzyskać pozytywny wynik badania wody. Szczegóły rozwiązań przedstawiono w

części rysunkowej dokumentacji projektowej. 6. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje

w szczególności: 6.1. Część nr 1 - Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w

miejscowości Osówka: • zewnętrzne przewody i uzbrojenie: - zewnętrzne przewody wodociągowe PE 160, -

węzeł montażowy W1 i W2 w obrębie SUW, - przewody kanalizacji sanitarnej zewnętrznej wraz z uzbrojeniem, •

budowę i montaż zbiornika wody czystej - branża budowlana: - roboty przygotowawcze pod montaż zbiornika, -

montaż konstrukcyjny zbiornika, - roboty budowlane wykończeniowe związane z budową zbiornika, - uzbrojenie

technologiczne zbiornika wody czystej, • wykonanie opaski zbiornika z kostki betonowej gr. 6 cm, • obsianie

trawą terenu wokół zbiornika, • montaż przepływomierza elektromaqnetyczneqo wraz z uzbrojeniem dla

mieszacza wodno-powietrzneqo w stacji SUW: - roboty demontażowe, - montaż przewodów i uzbrojenia, •

wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania i sterowania urządzeniami technologicznymi: - zasilenie sondy

hydrostatycznej, - zasilenie przepływomierza, - zabudowę rozdzielnicy wraz ze sterownikiem, - uziemienie

zbiornika wody czystej. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać w imieniu

Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektu. 6.2. Część nr 2 - Budowa przewodu zasilającego sieci

wodociągowej w miejscowości Witowąż: - sieć wodociągową z rur PE 160, - węzeł montażowy W1, - węzeł

montażowy W2, - węzeł montażowy W3. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - organizację i

zabezpieczenie terenu budowy, - zapewnienie dozoru przyrodniczego i botanicznego oraz prowadzenie prac

zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - opracowanie dokumentacji

niezbędnej do prawidłowej organizacji i realizacji robót budowlano-montażowych, - wykonanie niezbędnych

badań i prób, - uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz

warunki jego realizacji zawiera: • dokumentacja projektowa obejmująca projekt budowlano-wykonawczy, •

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST), • wzór umowy – załączniki nr 2a i 2b, •

przedmiary robót. 9. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po

zapoznaniu się z dokumentacją techniczną i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót

niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. 10. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej miejsca

realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach

niniejszego postępowania. 11. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów nowych i

nieużywanych, stanowiących jego własność. Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane

przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczeństwa,

oraz powinny odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w specyfikacji technicznej i

dokumentacji projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów. 12. Elementami

składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, w

szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, koszty uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień, zużycia wody i

energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia
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placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. Cena musi uwzględniać

również koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 13. Zamawiający ustala minimalny okres

gwarancji na przedmiot zamówienia na 60 miesięcy, a maksymalny na 84 miesiące od dnia podpisania protokołu

odbioru końcowego, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Okres gwarancji”. Gwarancja obejmuje wszelkie

materiały i urządzenia oraz wykonane prace budowlane przez cały deklarowany przez Wykonawcę okres bez

żadnych wyjątków. 14. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót

zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów

stosowanych w budownictwie. 15. W sytuacji, gdy Zamawiający w dokumentacji postępowania użył przy opisie

przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, działanie takie miało na celu

wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca

w każdym przypadku może zaproponować materiały równoważne z tym, że oferowane produkty równoważne

powinny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji

postępowania. 16. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej tj. zaproponowania rozwiązań

równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zastosowaniem tych samych standardów technicznych i

jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów

równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające

uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w dokumentacji

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm,

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których

mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest

wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który

może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność

oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie

składania ofert zawierających produkty równoważne. Badanie równoważności następuje na etapie oceny

złożonych ofert. Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii,

materiałów i sprzętu innych niż określone w SST, zaproponowanych w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry

będą nie gorsze niż określone w SST. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca

zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony Wykaz oferowanych rozwiązań równoważnych - Załącznik nr 9
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do SIWZ, w którym poprzez tabelaryczne porównanie technologii, materiałów i sprzętu określonego w SST

wykaże, że oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym, a tym samym spełnia wymagania

Zamawiającego. Jeżeli rozwiązania będą naruszały wymogi ustawy Prawo budowlane, inne przepisy lub zasady

wiedzy technicznej, spowoduje to uznanie ich za nierównoważne i odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy

urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być

stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w

dokumentacji postępowania. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w

dokumentacji postępowania, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały –

Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do

zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14

października 2013 r. sygn. akt: KIO 2315/13). Z uwagi, iż Zamawiający na realizację inwestycji uzyskał już

wymagane odpowiednimi przepisami stosowne decyzje, Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia

równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w

imieniu Zamawiającego, uzyskać powyższe decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie

wykonanie zamówienia w terminie określonym w SIWZ. Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania

rozwiązań równoważnych oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu

materiałów i urządzeń przyjętych w dokumentacji technicznej. 17. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust.

3a ustawy Pzp, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób

wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - roboty budowlano-montażowe

związane z budową naziemnego zbiornika wody czystej i towarzyszącej infrastruktury technicznej, - roboty

budowlano-montażowe związane z budową sieci wodociągowej, tj. osób wykonujących czynności w realizacji

zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w

ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający

uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i

dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w

przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli w miejscu

wykonywania robót budowlanych. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w

art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli wykonywania tego obowiązku oraz

sankcje z tytułu jego niewykonania określone zostały we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2a i 2b do

SIWZ. 18. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych z podziałem na dwie części zamówienia.

Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca.

19. Zamówienie musi odpowiadać wymaganiom technicznym i terminowym określonym we wszystkich

rozdziałach niniejszej Specyfikacji. 20. Płatność za zrealizowane roboty odbywać się będzie zgodnie z treścią
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postanowień Wzoru umowy - Załącznik nr 2a i 2b do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45240000-1

45223800-4

45200000-9

45230000-8

45231300-8

45231400-9

45312310-3

45317300-5

71351810-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6

pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których

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

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa

lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2021-04-01 2021-09-30
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II.9) Informacje dodatkowe: 1. Część nr 1 - Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania

Wody w miejscowości Osówka - od dnia 01.04.2021 r. do dnia 31.08.2021 r. Za datę wykonania przedmiotu

zamówienia uznaje się datę otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 2. Część nr 2 - Budowa przewodu

zasilającego sieci wodociągowej w miejscowości Witowąż - od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. W

przypadku bezusterkowego odbioru za termin zakończenia robót przyjmuje się pisemne zgłoszenie Wykonawcy w

Dzienniku Budowy gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: III.1.3.1) Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) nie

wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: III.1.3.1.1) Część nr 1 -

Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osówka: co

najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wartości

brutto nie mniejszej niż 400 000,00 tys. zł. III.1.3.1.2) Część nr 2 – Budowa przewodu zasilającego sieci

wodociągowej w miejscowości Witowąż: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci

wodociągowej lub/i kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł. III.1.3.2) Wykonawca

musi wykazać, iż będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w

szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj. minimum: III.1.3.2.1) Część nr 1 -

Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osówka:

kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. III.1.3.2.2) Część nr 2 – Budowa przewodu

zasilającego sieci wodociągowej w miejscowości Witowąż: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: III.1.3.1) Przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć

doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Przez jedno zadanie należy

rozumieć robotę budowlaną (wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie), zrealizowaną w oparciu o jedną

umowę cywilnoprawną. Dla potrzeb oceny spełnienia warunku określonego powyżej, jeżeli wartości zostaną

podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do waluty podany przez NBP na

dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. III.1.3.2) Przez uprawnienia budowlane rozumie się

uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz

innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia

określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

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

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

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

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
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OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.4.1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert. III.4.2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument

potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub

inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert. III.4.3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert. III.4.4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt od III.4.1) do III.4.3) -

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w

pkt III.4.4) lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o których mowa w pkt III.4.4) lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w

pkt III.4.4), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument

miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
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III.5.1.1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane, stanowiący oświadczenie zgodne z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ – Doświadczenie Wykonawcy.

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w

szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. III.5.1.2)

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący

oświadczenie zgodne z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ – Potencjał Kadrowy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

III.7.1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 7.1. Specyfikacji. III.7.2) Dowód wniesienia wadium

(oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz lub kopia

przelewu). III.7.3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania

Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o

udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub

innym dokumencie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo

do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.

Uwaga: W przypadku ustanowienia Pełnomocnika spoza grona Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców. Podpisy muszą

być złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców. III.7.4)

Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z

oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że

Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

III.7.5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
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szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na potrzeby realizacji zmówienia - zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby upoważnione

do reprezentowania tych podmiotów i należy je złożyć wraz z ofertą. III.7.6) W celu oceny, czy Wykonawca

polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,

będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp

do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych

Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,

przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu

zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. III.7.7) Zamawiający żąda od

Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a

ustawy Pzp, aby przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 7.4. SIWZ tj.: -

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem

podatków lub inny dokument potwierdzający, że podmiot zawarł porozumienie z właściwym organem

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert. - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument

potwierdzający, że podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub

inny dokument potwierdzający, że podmiot zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Odpis

z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium
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Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: • Część nr 1 - Budowa naziemnego

zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osówka - 10 000,00 zł (słownie złotych:

dziesięć tysięcy 00/100). • Część nr 2 - Budowa przewodu zasilającego sieci wodociągowej w miejscowości

Witowąż - 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) Wadium musi być wniesione przed upływem

terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: - pieniądzu,

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: KBS Aleksandrów Kuj. Nr rachunku 39 9537 0000 2114

0030 0520 0018, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach

ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.

299 z późn. zm.).

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego

systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów

elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

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

negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki

będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w

zakresie połączeń:

Firefox 15

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b74d3... 2020-11-25, 10:56



Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 40,00

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

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

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

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie

oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania

techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
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Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy w zakresie określonym we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2a – Część nr 1 i

Załącznik nr 2b – Część nr 2 do SIWZ. Zmiany umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia

okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-12-11, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania

środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2020 roku o godz. 10.05 w siedzibie Zamawiającego (pokój

nr 5). W przypadku trwającego stanu epidemii sesja otwarcia ofert będzie transmitowana online na stronie

internetowej Urzędu Gminy Czernikowo https://portal.posiedzenia.pl/czernikowo? w zakładce Transmisja. 2.

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym

Załącznik nr 2a – Część nr 1 i Załącznik nr 2b – Część nr 2 do Specyfikacji. 3. Wykonawca przed podpisaniem

umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowiącego 5% ceny

całkowitej (ceny oferty łącznie z VAT) podanej w ofercie. 4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione

zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie

wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
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zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, a przed

podpisaniem umowy, przedłożyć Zamawiającemu: - Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia

należytego wykonania umowy na zasadach opisanych w Rozdziale 12 niniejszej Specyfikacji; - Kosztorys

ofertowy na kwotę zaproponowaną w ofercie przetargowej; - Kopię wymaganych uprawnień oraz kopię

aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, dotyczące

osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o której mowa w pkt 5.1.2.2. Specyfikacji; -

Umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. W terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego, a najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej

polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, obejmującą następujący zakres ochrony: •

Część nr 1 - Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osówka: -

odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie lub mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z

prowadzeniem działalności będącej przedmiotem zamówienia co najmniej do limitu w wysokości 300,0 tys. PLN

na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; - szkody wyrządzone przez Podwykonawców – co

najmniej do limitu w wysokości 300,0 tys. PLN – jeżeli Wykonawca planuje wykonanie robót przy udziale

Podwykonawców. • Część nr 2 – Budowa przewodu zasilającego sieci wodociągowej w miejscowości Witowąż: -

odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie lub mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z

prowadzeniem działalności będącej przedmiotem zamówienia co najmniej do limitu w wysokości 100,0 tys. PLN

na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; - szkody wyrządzone przez Podwykonawców – co

najmniej do limitu w wysokości 100,0 tys. PLN – jeżeli Wykonawca planuje wykonanie robót przy udziale

Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia w całym okresie realizacji

przedmiotu zamówienia, co najmniej w wyżej wymienionym zakresie.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości

Osówka.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania

na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotowe przedsięwzięcie to inwestycja celu

publicznego polegająca na wybudowaniu żelbetowego naziemnego zbiornika wody czystej na terenie stacji

uzdatniania wody w miejscowości Osówka i włączenie go do eksploatacji z istniejącymi zbiornikami stalowymi. 2.

Roboty polegające na budowie naziemnego zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości

Osówka realizowane będą na działkach numer ewidencyjny 145/1; 145/2 – obręb ewidencyjny Osówka. 3.

Konstrukcja zbiornika składa się z prefabrykowanych elementów ściennych (wycinki walca) ustawionych na

monolitycznej płycie dennej oraz z płyt stropowych opartych na ścianach i środkowym słupie. Elementy ścienne są

zespolone między sobą połączeniami pętlowymi z prętów żebrowanych zalanych betonem, natomiast z monolityczną
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płytą denną wieńcem obwodowym betonowanym po zmontowaniu prefabrykatów. Po montażu zbiornika wraz z

przewodami technologicznymi należy poddać go próbie na szczelność, a następnie wykonać chlorowanie i płukanie.

Po uzyskaniu odpowiednich parametrów jakościowych wody, potwierdzonych pozytywnym wynikiem badania wody,

zbiornik należy włączyć do eksploatacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45240000-1, 45223800-4, 45200000-9,

45230000-8, 45231300-8, 45231400-9, 45312310-3, 45317300-5, 71351810-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.04.2021 r. do dnia

31.08.2021 r. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę otrzymania pozwolenia na użytkowanie

obiektu.

Część nr: 2 Nazwa: Budowa przewodu zasilającego sieci wodociągowej w miejscowości Witowąż.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania

na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotowe przedsięwzięcie to inwestycja celu

publicznego polegająca na wybudowaniu odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Witowąż dla potrzeby

zwiększenia przepustowości wody w sieci istniejącej. 2. Roboty polegające na budowie przewodu zasilającego sieci

wodociągowej w miejscowości Witowąż realizowane będą na działkach numer ewidencyjny 89/3; 148/1; 148/4; 149;

150; 151; 152; 167/2; 167/3; 173/1; 173/3; 177/3; 185/3; 186/1; 186/5 – obręb ewidencyjny Witowąż. 3. Budowana

sieć wodociągowa będzie spinała dwie istniejące sieci Dn 160 od strony zasilania w wodę z S.U.W. Osówka.

Włączenie nastąpi przy drodze gminnej nr 101154C w węźle nr W1 przy zabudowaniach dz. nr 92/2. Włączenie

zasilania w wodę nastąpi w węźle nr W3 przy drodze powiatowej nr 2044C zlokalizowanej na działce nr 89/3 przy
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zabudowaniach na działce nr 83/4. Sieć będzie uzbrojona w niezbędne zasuwy i hydranty służące do płukania

przewodu i odpowietrzania. Łączenie przewodów sieci wodociągowej należy wykonać poprzez zgrzewy doczołowe

zgrzewarką do rur z rejestratorem poprawności zgrzewu. Próby ciśnieniowe wykonać na ciśnienie 10,0 bar. Przewody

montowane metodą przecisku sterowanego na odcinku „A” – „B” oraz wzdłuż drogi powiatowej wykonać wg

załączonych do projektu profili. Przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji należy przeprowadzić jej

dezynfekcję i uzyskać pozytywny wynik badania wody.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45230000-8, 45231300-8, 71351810-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.07.2021 r. do dnia

30.09.2021 r. W przypadku bezusterkowego odbioru za termin zakończenia robót przyjmuje się pisemne zgłoszenie

Wykonawcy w Dzienniku Budowy gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
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