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Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty
nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.
1

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
1. Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Celestynów z siedzibą w Celestynowie przy
ul. Reguckiej 3, 05-430 Celestynów.
3. SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Ustawie, Pzp, ustawie PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
5. JEDZ, Jednolity dokument, oświadczenie JEDZ – należy przez to rozumieć Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia sporządzany zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.
6. miniPortal

–

nieodpłatne

narzędzie

komunikacji

elektronicznej

między

Zamawiającym

i Wykonawcami, w szczególności elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, dostępne na stronie www.miniportal.uzp.gov.pl
7. ePUAP – (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma
teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji
publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.
8. Identyfikator postępowania – numer nadany w trakcie publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w miniPortalu.
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ROZDZIAŁ I
Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Celestynów, ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
NIP: 532-105-76-50 REGON: 013268965
www.celestynow.pl, ug@celestynow.pl
telefon: 00 48 22 789 70 60, faks: 00 48 22 789 70 11
email: zamowienia@celestynow.pl
ePUAP: ugcelestynow/SkrytkaESP
Godziny pracy: poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 8:00 – 16:00.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia
oraz dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania: www.bip.celestynow.pl

Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia

1.

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.),
dalej Pzp, oraz aktów wykonawczych do ustawy w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39
Pzp).

2.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zastosowanie mają przepisy Pzp oraz aktów wykonawczych.

3.

Wartość

zamówienia

przekracza

równowartość

kwoty

określonej

w

przepisach

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
4.

Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy
składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp
do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza
do komunikacji.
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9.

Zmawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 Pzp. Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje
udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu robót podobnych
do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita
nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego i została w niej uwzględniona.
Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności roboty budowlane związane
z budową sieci kanalizacyjnej (wraz z robotami towarzyszącymi) oraz sporządzenie
dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej. Zamówienia, o których mowa
powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie – zgodnej z treścią
umowy podstawowej (zmianie może ulec termin wykonania, długość gwarancji i rękojmi
za wady lub wynagrodzenie Wykonawcy), po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą
zamówienia podstawowego. Sposób realizacji prac w ramach zamówień podobnych odbywać
się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji zamówienia podstawowego, opisanych
w SIWZ. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie
na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas
szacowania zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.

10.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

11.

Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.

12.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko
dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

13.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części przedmiotu zamówienia.

14.

Zamawiający

dopuszcza

udział

podwykonawców

przy

wykonywaniu

zamówienia.

W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowania Wykonawca składa
JEDZ dotyczący tych podwykonawców.
15.

Obowiązek określenia wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie
art. 29 ust. 3a:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz.U. z 2018 r. poz. 108) osób wykonujących następujące czynności: obsługa niezbędnego
do wykonania przedmiotu zamówienia sprzętu, a w szczególności: obsługa i wykonywanie
prac przy użyciu koparko - ładowarki, obsługa i kierowanie samochodami ciężarowymi
dostawczymi, obsługa i wykonywanie prac przy użyciu zgrzewarki do rur PE, obsługa
6

i wykonywanie prac przy użyciu zgrzewarki doczołowej do rur PE, obsługa i wykonywanie
prac przy użyciu zagęszczarki, roboty ziemne wykonywane ręcznie i mechanicznie, montaż
rurociągów, wykopy oraz przekopy.
2) 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
w punkcie powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności
w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, funkcji pełnionych przez te osoby, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną

za

zgodność

z

oryginałem

odpowiednio

przez

Wykonawcę

lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia

czynności,

których

dotyczy

ww.

oświadczenie

Wykonawcy

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
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powinny być możliwe do zidentyfikowania;
UWAGA! Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również
inne

dane,

które

podlegają

anonimizacji.

Każda

umowa

powinna

zostać

przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny
z przepisami ww. ustawy.
5) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej
w wysokości określonej w istotnych postanowieniach

umowy w sprawie zamówienia

publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności.
6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.

ROZDZIAŁ III
Opis przedmiotu zamówienia

1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj sieci kanalizacyjnej
i sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 17 000 m, w miejscowości
Dąbrówka i Stara Wieś w ramach realizacji projektu Poprawa gospodarki wodno - ściekowej
na terenie gminy Karczew i Celestynów etap II. POIS.02.03.00-00-0104/17 w ramach działania
2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020 w zakresie:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o niewniesieniu
sprzeciwu w zakresie zgłoszenia robót budowlanych, oraz zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia
robót, dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym
o łącznej długości ok. 17 000 m z rur PVC SN 8 (sieć grawitacyjna) oraz PE 100 SDR 11 PN 16
8

(sieć ciśnieniowa) oraz projektu przykanalików do granicy wszystkich zabudowanych
nieruchomości,
2) Budowa sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym o łącznej długości ok. 17
000 m oraz przykanalików do granicy wszystkich zabudowanych nieruchomości wraz z
uzyskaniem zgłoszenia o niewniesieniu sprzeciwu wydanym przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Otwocku.
2.

Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w PFU stanowiącym Załącznik nr 4
do SIWZ.

3.

Po zakończeniu robót w pasie drogi, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu
nawierzchni pasa drogowego do stanu przed rozpoczęciem wykonywania robót,
pod nadzorem kierownika robót.

4.

Zamawiający posiada archiwalną dokumentację projektową wraz z wszelkimi uzgodnieniami
i opiniami, która dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

I.
1.

Zakres zamówienia:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1) Koncepcja projektowa – Wykonawca w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy
przedstawi Zamawiającemu koncepcję budowy sieci kanalizacyjnej. Koncepcję obejmującą
wstępny plan zagospodarowania terenu należy przesłać do Zamawiającego drogą
elektroniczną.
2) Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacyjnej. Wykaz dokumentów, jakie powinien
zawierać projekt budowlano - wykonawczy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrówka
i Stara Wieś:
a) Opis techniczny.
b) Bilans ścieków.
c) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
d) Oświadczenie projektanta i sprawdzającego.
e) Projekt zagospodarowania terenu.
f) Obliczenia hydrauliczne.
g) Profil podłużny sieci kanalizacyjnej.
h) Schematy węzłów przyłączeniowych.
i) Schematy strefowych pompowni ścieków.
j) Schematy przydomowych pompowni ścieków.
k) Schemat technologiczny.
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l) Dobór pomp z uwzględnieniem krzywej charakterystyki
m) Przekroje poprzeczne pompowni ścieków.
n) Część elektryczną obejmującą pełny schemat elektryczny oraz aparaturę kontrolnopomiarową i automatykę.
o) Warunki techniczne dostawy energii elektrycznej wydane przez PGE S.A.
p) Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Urząd
Gminy Celestynów dla części miejscowości Stara Wieś zgodnie z Uchwałą Nr 430/18
Rady Gminy Celestynów z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i
części miejscowości Stara Wieś.
q) Warunki techniczne wydane przez Gospodarkę Komunalną oraz pozytywną opinię
Gospodarki Komunalnej w Celestynowie w projekcie budowlano – wykonawczym
kanalizacji sanitarnej.
r) Opinię z Narady Koordynacyjnej w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu wraz z załącznikiem mapowym wydaną przez Starostwo
Powiatowe.
s) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub charakterystykę planowanego
przedsięwzięcia w przypadku zaistnienia konieczności jej opracowania wydaną
przez Urząd Gminy Celestynów na wniosek projektanta – dla części nie objętej
planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie Uchwałą Nr 430/18 Rady Gminy
Celestynów z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części
miejscowości Stara Wieś.
t) Zgodę właścicieli działek, na

terenie których projektuje się sieć kanalizacyjną

obejmującą część pisemną oraz załącznik graficzny.
u) Badania geotechniczne.
v) Opracowanie wszelkich innych niezbędnych dokumentacji i wykonanie innych
czynności wymaganych do uzyskania pozwolenia i budowy przedsięwzięcia.
3) Kosztorys:
a) Komplet kosztorysów inwestorskich

w oparciu o przedmiary robót w formie

pisemnej oraz elektronicznej, w programie Norma, sporządzonych wg zasad
opracowywania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego,

obliczania

planowanych

kosztów

prac

projektowych
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oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),
obejmujących pełen zakres robót,
b) Przedmiary robót w programie Norma, zawierające obliczenie ilości i opis robót
budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem Numerów
Specyfikacji

Technicznych,

jednostek

przedmiarowych

robót,

wynikających

z dokumentacji projektowej,
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robót opracowane
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.),
4)

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu gospodarki zielenią
wraz z inwentaryzacją istniejącej zieleni w zasięgu projektowanych przewodów
kanalizacyjnych. Sporządzony projekt gospodarki zielenią powinien być zaopiniowany przez
Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kompletu dokumentacji projektowo – kosztorysowej
w ilości 5 egzemplarzy oraz 1 szt. kompletu dokumentacji w wersji elektronicznej.
5)

Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania zawarte w niżej wymienionych
aktach prawnych:
a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn.zm.),
b) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.
Dz.U. 2012 r., poz. 462),
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1129),
d) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 71 z późn. zm.),
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( t.j. Dz.U. 2003 r., Nr 47,
poz. 401),
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f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2018 r.,
poz. 799 z późn. zm.),
h) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 268 z późn. zm.),
i) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),
j) Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.).

2.

SIEĆ KANALIZACYJNA PROJEKTOWANA

Zakres robót będzie obejmował zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-ciśnieniowym zg. z załącznikami graficznymi (Rys. 1 – Rys. 10). Sieć kanalizacyjną
grawitacyjną należy zaprojektować z rur PVC SN 8 kN/m2 (ścianki lite) o średnicach i spadkach
zapewniających prędkości samooczyszczania kanałów zgodnie z normą PN-EN1401-1:19999.
W uzasadnionych przypadkach należy zaprojektować kanalizację ciśnieniową z rur PE 100 SDR 11 PN
16 o średnicach zapewniających prędkości samooczyszczania kanałów.

3.

SIEĆ KANALIZACYJNA PRZEBUDOWYWANA

W ul. Parkowej, obręb Stara Wieś znajduje się sieć kanalizacji podciśnieniowej. W ramach inwestycji
należy dokonać przebudowy istniejącej kanalizacji w ul. Parkowej oraz na terenie dz. nr ew. 11/9,
11/2, 3/5, 3/1 i 3/7 (własność gminy Celestynów) na system kanalizacji grawitacyjnej z odpływem
ścieków w kierunku ul. Krasińskiego Parkowej (UWAGA! Przebudowę istniejącej kanalizacji w ul.
Parkowej należy wykonać w sposób bezkolizyjny, który nie naruszy nowo położonej nawierzchni
drogi).

4.

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 MM

Wykonawca zaprojektuje studnie kanalizacyjne modułowe DN 1000 mm wykonane z tworzyw
sztucznych PP. Studnie należy montować na załamaniach trasy, zmianach średnicy sieci, zmianach
spadku hydraulicznego oraz na odcinkach prostych w odległości nieprzekraczającej 50 m. Studnie
powinny spełniać wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2. Przejścia przez studnię z rurami
gładkimi wykonane zgodnie z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277. Połączenie powinno zapewnić
możliwość regulacji zmiany kierunku na połączeniach elastycznych bez zastosowania dodatkowych
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kształtek kanalizacyjnych. Studnia powinna być zaopatrzona w drabinki lub stopnie złazowe zgodnie
z PN-EN 14396 lub PN-EN 13101 wykonane z materiału odpornego na korozję. Stożki redukcyjne
studni o wymiarach u podstawy zgodnym z DN studni do wymiaru włazowego DN 600 mm zgodnie z
PN-EN 476. Otwór włazowy w stożku powinien być usytuowany mimośrodowo. Maksymalna
wysokość zwężonej części (DN 600 mm) musi być zgodna z PN-EN 476. Uszczelki łączące elementy
studni wykonane zgodnie z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 (potrójne uszczelnienie). Zwieńczenia
studni wykonać zgodnie z PN-EN 124 z betonowym pierścieniem odciążającym wykonanym ze
zbrojonego betonu klasy min. C35/45, posiadającym zabezpieczenie przed przesunięciem
przykrycia- włazu dla klasy obciążenia powyżej 12,5 ton. Zastosować włazy żeliwne klasy D400, DN
600 mm, wentylowane, bez zawiasowe.

5.

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 425 MM

W pozostałych przypadkach dopuszcza się montaż tworzywowych studni kanalizacyjnych
inspekcyjnych o średnicy 425 mm. Zwieńczenie studni należy obrukować stożkiem betonowym
okrągłym. Pokrywa żeliwna klasy D400. Połączenie powinno zapewnić możliwość regulacji zmiany
kierunku na połączeniach elastycznych bez zastosowania dodatkowych kształtek kanalizacyjnych.

6.

PRZYKANALIKI GRAWITACYJNE

Do wszystkich nieruchomości zlokalizowanych w obrębie inwestycji należy doprowadzić przykanaliki
grawitacyjne wykonane z rur PVC Ø 160 mm SN 8 kN/m2

7.

STUDNIE ODCINAJĄCE

Na dopływie ścieków do strefowych pompowni ścieków należy zaprojektować studnie odcinające
DN 1000 mm. Wykonanie studni zg. z pkt. 4 . W studniach należy zaprojektować zasuwy
wrzecionowe odcinające dopływ ścieków.

8.

STUDNIE ROZPRĘŻNE

Na dopływie ścieków ze strefowych pompowni ścieków lub przydomowych pompowni ścieków
do systemu kanalizacji grawitacyjnej należy zaprojektować studnie rozprężne DN 1000 mm.
Wykonanie studni zg. z pkt. 4. Studnie należy wyposażyć w filtry antyodorowe.

9.

STREFOWA POMPOWNIA ŚCIEKÓW W DĄBRÓWCE, UL. STRAŻACKA

Ścieki ze zlewni Dąbrówka i Stara Wieś należy odprowadzić do projektowanej strefowej pompowni
ścieków zlokalizowanej w m. Dąbrówka, ul. Strażacka. Pojemność pompowni oraz wydajność pomp
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należy dobrać przy uwzględnieniu dodatkowego dopływu ścieków ze zlewni Celestynów.
Pompownię należy wykonać jako kompletny obiekt wyposażony w wewnętrzną instalację i armaturę
hydrauliczną oraz automatyczny system sterowania elektrycznego pracą pomp. Pompownia jako
całość powinna posiadać deklarację właściwości użytkowych zgodną z PN-EN 12050-1:2002 oraz
posiadać oznaczenie CE. Zbiorniki pompowni należy zaprojektować z elementów betonowych
i żelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8),
nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F-150 spełniającego wymagania normy PN-EN 1917. Zbiornik
powinien posiadać aprobatę techniczną IBDiM oraz ITB. Pompownię wyposażyć w trzy pompy
zatapialne z silnikami trójfazowymi 2 pracujące naprzemiennie + 1 rezerwowa. Dobrano pompy
z wirnikiem dwułopatkowym typu „chopper” z funkcją cięcia zanieczyszczeń. Pompy tłoczone
wyposażyć w samoczynny zawór płuczący. Zwieńczenie pompowni stanowić będzie właz kanałowy
żeliwny EU-D400 960x960 GJ. Odpowietrzenie zbiornika pompowni stanowić będzie antyodorowy
kominek rurowy niwelujący uciążliwość zapachową pompowni. Pompownie wyposażyć w drabinkę
zejściową i pomost eksploatacyjny z kratą TWS (całość wykonana ze stali nierdzewnej).
Pompownię wyposażyć w sondę hydrostatyczną, dwa pływaki z kablem neoprenowym oraz modem
GSM – SMS. Armaturę i rurociągi wykonać ze stali kwasoodpornej. Szafa sterownicza powinna
posiadać zabezpieczenia: różnicowoprądowe, przeciwprzepięciowe klasy C, od zaniku bądź złej
kolejności faz napięcia zasilającego, przeciążeniowe, termiczne silników pomp, nadmiarowoprądowe układu sterowania. Szafę sterowniczą należy wyposażyć w sygnalizator optyczno –
akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego –realizowane przez
sterownik. Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki
Auto-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu
400VAC. Szafa sterownicza wyposażona będzie w sterownik mikroprocesorowy PLC z wyświetlaczem
tekstowym 2 linijkowym, ogranicznik przepięć kl. C, wyłącznik różnicowoprądowy, pływaki (kabel
neoprenowy) 4 szt., rozruch bezpośredni, dla mocy >5,5 kW so\ start, zabezpieczenie nadprądowe
układu sterowania, CKF, przełączniki Auto-Ręka, przełącznik Sieć-Agregat, wyłączniki.
Armatura pompowni: Zastosować zawór zwrotny kulowy (wg. normy: EN 107 4-3, PN-EN 120504:2002). Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie PN 10 lub gwintowane
gwint rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995. Długość zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001.
Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego. Kula wulkanizowana
NBR, czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub żeliwa. Ochrona antykorozyjna powłoką
na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677. Śruby łączące
pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masą zalewową. Zasuwa
miękkouszczelniona, krótka szer. 14, do ścieków zabudowana wewnątrz korpusu. (wg normy:
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EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2). Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, ciśnienie
PN10 lub gwintowane, gwint rurowy calowy PN-ISO-7-1:1995. Długość zabudowy krótka wg PN-EN
558-1, szer. 14. Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub z żeliwa sferoidalnego. Prosty
przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. Klin zawulkanizowany na całej
powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy
epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677. Śruby łączące pokrywę z korpusem
ze stali nierdzewnej.
Konstrukcja zbiornika powinna być tak zaprojektowana, aby uwzględniała aktualne warunki
hydrogeologiczne.
Pompownię wyposażyć dodatkowo w:
−

stanowisko dla wciągarki (trójnóg stalowy),

−

latarnię,

−

hydrant p. poż. DN 80 mm

−

agregat prądotwórczy stanowiący zasilanie awaryjne o mocy zapewniającej ciągłą pracę
wszystkich urządzeń.

Strefową pompownię ścieków należy zaprojektować na terenie dz. nr ew. 797 (działka Gminy
Celestynów). Pompownię należy ogrodzić siatką stalową OC osadzoną na słupkach ocynkowanych
z furtką o szerokości min. 1,0 m. Wysokość minimalna siatki 1,5 m.

10.

PRZYDOMOWE POMPOWNIE ŚCIEKÓW

Kanalizację ciśnieniową należy projektować na końcówkach sieci grawitacyjnej, na odcinkach
w których ze względu na zagłębienie, sieć kanalizacyjna wymagałaby budowy wielu dodatkowych
pompowni ścieków lokalizowanych w drogach. Projektowany system ciśnieniowy przewiduje
indywidualne studzienki — pompownie dla każdego zabudowania. Zasilenie UZT z instalacji
wewnętrznej użytkownika. Zasilanie elektryczne należy doprowadzić z tablicy elektrycznej
w budynku do skrzynki sterowniczej, którą można usytuować w pomieszczeniu w budynku lub na
zewnątrz budynku. Przydomową pompownię ścieków projektuje się jako kompaktowe
prefabrykowane, dostarczone ze zbiornikiem z tworzyw sztucznych i kompletnym wyposażeniem
(pompa, armatura, rurociągi, urządzenia sterownicze) – gotowe do zabudowy i podłączenia.
Przydomowe przepompownie powinny spełniać wymogi normy PN-EN 1671:2001. Pompy należy
dobierać z wirnikiem typu „Vortex” lub montaż za pomocą sprzęgła w zabudowie stacjonarnej
z szafą zasilająco-sterowniczą producenta pomp. Demontaż pompy bez schodzenia do środka UZT
za pomocą uchwytu pod włazem.
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11.

WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

Ścieki z projektowanej strefowej pompowni ścieków należy włączyć do dwóch kanałów tłocznych
wykonanych z PE Ø 160 i 180 mm zlokalizowanych w ul. Strażackiej. Włączenia do istniejącej sieci
dokonać za pomocą „by-passu” z możliwością przekierowywania ścieków zasuwami nożowymi
do zabudowy podziemnej.

12.

MONITORING ORAZ OPOMIAROWANIE ILOŚCI ŚCIEKÓW

Strefowa pompownia ścieków powinna być w pełni zautomatyzowana. Wizualizacja pracy stacji
na panelu graficznym dotykowym. Wizualizacja stacji dostępna on-line po zalogowaniu
z możliwością ręcznego sterowania każdą pompą.
Wizualizacja powinna obejmować:
•

wielkość zbiornika,

•

aktualną wartość nadciśnienia w kanale tłocznym [MPa],

•

graficzną wizualizację poziomu ścieków oraz ilością ścieków w [m³],

•

głębokość wprowadzenia przewodu grawitacyjnego,

•

głębokość wprowadzenia przewodu tłocznego (przesył do o. ś.),

•

graficzne oznaczenie pomp tłocznych, ich pracę, stany awaryjne oraz wydajność,

Należy dokonać opomiarowania ilości ścieków odprowadzanych ze zlewni Dąbrówka i Stara Wieś
oraz ze zlewni Celestynów za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych zamontowanych
w szczelnych komorach pomiarowych. Przepływomierze powinny wskazywać aktualny przepływ
oraz dokonywać zestawień statystycznych (miesiąc, rok).

II. Uwagi i wymagania dodatkowe:
1.

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia i wyposażenie
były wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace
i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach były wykonane zgodnie
ze sztuką budowlaną i doświadczeniem wykonawcy, w tym:
1) wszystkie zaproponowane urządzenia winny pochodzić od producentów, którzy zapewniają
sprawne przeprowadzenie napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części zamiennych;
nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w poprawnej
eksploatacji,
2) przy doborze urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów,
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3) elementy konstrukcji urządzeń winny być wykonane z materiałów odpornych na działanie
korozyjne środowiska, w którym będą zainstalowane,
4) prace budowlane i technologia powinny być wykonane w standardzie nie niższym
niż określony w Programie Funkcjonalno - Użytkowym ( załącznik nr 4 do SIWZ) oraz opisie
przedmiotu zamówienia.
2.

W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania
z Zamawiającym zakresu wprowadzanych rozwiązań modernizacyjnych oraz planowanych
do zastosowania nowych urządzeń i obiektów.

3.

Na każdym etapie projektowania będzie wymagane zachowanie ścisłego kontaktu
z Zamawiającym oraz uwzględnienie jego sugestii i weryfikacji dotyczących rozwiązań
technicznych i lokalizacyjnych.

4.

Sugestie Zamawiającego dotyczące szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujące
z ogólnym rozwiązaniem proponowanym przez wykonawcę, będą wiążące dla Wykonawcy

5.

Trasa przewodów kanalizacyjnych powinna być zaprojektowana w liniach rozgraniczających
drogi z uwzględnieniem jej przekroju, po analizie dostępu terenu i prawa własności (tereny
dostępne i o uregulowanym stanie prawnym). W przypadku konieczności zaprojektowania
przebiegu trasy przewodu kanalizacyjnego przez nieruchomości prywatne będące własnością
podmiotu lub znajdujące się w jego władaniu na podstawie tytułu prawnego, Wykonawca
zobowiązuje się do uzyskania wstępnej, pisemnej zgody właściciela lub tego podmiotu
na wejście w teren i realizację inwestycji. Oryginał zgody należy dołączyć do dokumentacji
projektowej.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przez uprawnionego projektanta nadzoru
autorskiego nad sporządzonym projektem budowlanym podczas realizacji zadania objętego
ww. dokumentacją

7.

Nadzór autorski sprawowany będzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do
art. 20 Prawa budowlanego, w sposób wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania
problemów wynikłych na tle realizacji zadania w tym w szczególności:
1)

stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót
budowlanych z projektem,

2)

uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego,

3)

nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań
użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,
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4)

wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w
toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze,
uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na
dokumentację projektową,

5)

opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji
rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania
rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest
nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki
budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem,
że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,

6)

ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w
zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi
przepisami,

7)

dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego,

8)

udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach
instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania,

9)

poprawianie błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia
rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji
autorskiej – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

8.

W przypadku zaprojektowania sieci kanalizacyjnej pod ciekami wodnymi Wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania zgody od odpowiedniego organu.

9.

Przy projektowaniu inwestycji, wyborze jej lokalizacji i technologii realizacji robót należy brać
pod uwagę interes ekonomiczny Gminy Celestynów.

10.

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w dokumentacji przetargowej opisał przedmiot
zamówienia

przez

wskazanie

znaków

towarowych,

nazwy

producenta,

patentów

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza
rozwiązanie równoważne opisywanym, pod warunkiem, że będą one o nie gorszych
właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez
odniesienie do 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.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
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użyte w niniejszej dokumentacji przetargowej winny być interpretowane jako definicje
standardów i propozycje Zamawiającego, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających
zastosowanie w dokumentacji przetargowej. Jeżeli w dokumentacji przetargowej użyto nazw
producentów urządzeń lub materiałów przy realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza
zastosowanie urządzeń, materiałów i sprzętu innych producentów o parametrach
lepszych/nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji przetargowej. Innymi słowy jako
„równoważne” Zamawiający przyjmuje materiały o parametrach technicznych takich samych
lub lepszych w porównaniu z parametrami materiałów wzorcowych przedstawionych
w dokumentacji.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

45231300-8

Roboty

budowlane

w

zakresie

budowy

wodociągów

i

rurociągów

do odprowadzania ścieków
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322200-3 Usługi projektowania rurociągów

UWAGA! W związku z rozliczeniem ryczałtowym Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji
lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność
i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu
budowy poniesie Wykonawca. Przedmiar robót nie stanowi podstawy do obliczenia wartości
zamówienia. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamówienia na etapie sporządzania oferty nie może stanowić podstawy roszczeń
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
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ROZDZIAŁ IV
Termin wykonania zamówienia

1.

Termin wykonania zamówienia: 30 październik 2022 r.
w tym:
1) wykonanie i przedstawienie Zamawiającemu koncepcji: 40 dni od dnia podpisania umowy,
2) wykonanie i zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem zaświadczenia
o niewniesieniu sprzeciwu w zakresie zgłoszenia robót budowlanych 30 wrzesień 2020 r.
3) wykonanie robót budowlanych: 30 październik 2022 r.

2.

Realizacja inwestycji powinna zostać wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym.

ROZDZIAŁ V
Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w trybie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania się przez wykonawcę,
że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
co

najmniej

jedną

robotę

budowlaną,

której

przedmiotem

była

budowa

lub rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 7 km i wartości
minimum 5.000.000 zł,
b) ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania przez wykonawcę,
że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę
polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej
o długości minimum 7 km o wartości minimum 150.000,00 zł,
c) ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania się przez wykonawcę,
że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
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w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowalnymi tj.:
•

min. jedną osobą wskazaną do pełnienia roli kierownika budowy, która posiada
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która jest aktualnie wpisana na listę
członków właściwej Izby samorządu zawodowego

•

min. jedną osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót, która posiada
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej
drogowej, która jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej Izby samorządu
zawodowego,

•

min. jedną osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót, która posiada
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która
jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego,

•

min. jedną osobę osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające
do projektowania obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamówienia lub
inne uprawnienia im odpowiadające, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz wpisaną do właściwej izby samorządu
zawodowego.

Uwaga: Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub ważne, odpowiadające im kwalifikacje
nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami
w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza
się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy
Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.
U. z 2018, poz. 2275).
d)

ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania się przez wykonawcę,
że dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi
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wykonawcy w celu wykonania zamówienia, tj.:
•

Koparko-ładowarka -min. 1 szt.

•

Samochód dostawczy o ładowności min. 0,9 t.-min. 1 szt.

•

Samochód ciężarowy o ładowności min. 4 t – min. 1 szt.

•

Zgrzewarka do rur PE – min. 1 szt.

•

Zgrzewarka doczołowa do rur PE – min. 1 szt.

•

Zagęszczarka stopowa – min. 2 szt.

3) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, ocena spełnienia warunku nastąpi
na podstawie wykazania przez wykonawcę, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 6.000.000,00 zł,
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
co najmniej: 10.000.000,00 zł.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,
o których mowa w ust. 1 zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:
1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określonej w ust. 1, pkt 2) lit. a -d SIWZ
spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie wykażą te podmioty łącznie.
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej w ust. 1 pkt 3) a- b SIWZ
spełnienie tego

warunku

w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających

się o zamówienie wykaże jeden z tych wykonawców samodzielnie – Zamawiający
nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących posiadanej sytuacji
ekonomicznej lub finansowej przez 2 lub więcej podmiotów.
4.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 4 wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy:
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1)

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 .
3) W

odniesieniu

do

warunków

dotyczących

wykształcenia,

kwalifikacji

zawodowych

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności
są wymagane
6.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu
(JEDZ) stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

7.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez

zamawiającego

powstałą

wskutek

nieudostępnienia

tych

zasobów,

chyba

że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

ROZDZIAŁ VI
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.

Zamawiający nie wskazuje przedmiotowych podstaw.

ROZDZIAŁ VII
Wykaz oświadczeń lub/i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
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udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest w części IV formularza JEDZ wypełnić
wyłącznie pkt: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. Zamawiający
wskazuje, iż Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) części IV JEDZ,
wówczas Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A, B, C, D) w części IV JEDZ,
ponieważ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wstępnie potwierdził spełnienie wszystkich
wymaganych w SIWZ warunków udziału w postępowaniu. Właściwej weryfikacji spełnienia
określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona
w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp.
UWAGA! JEDZ należy wypełnić według załączonego do SWIZ wzoru oraz zgodnie z instrukcją
dostępną na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcjawypelniania-JEDZ-ESPD.pdf. Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może
wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
Wykonawca

załącza

do

oferty

wskazane

oświadczenie

przy

użyciu

miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https//:epuap.gov.pl/wps/portal Oświadczenie JEDZ
należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia.

3.

Zamawiającego żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

4.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia (niepodleganie wykluczeniu na podstawie przesłanek
określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 Pzp oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, składa wraz z ofertą JEDZ
dotyczący tych podmiotów.

5.

Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp. W celu oceny czy Wykonawca będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
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rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę wraz
ofertą zobowiązania, które określi w szczególności:
1)

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;

3)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4)

czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału

w

postępowaniu

dotyczących

wykształcenia,

kwalifikacji

zawodowych

lub doświadczenia, zrealizuje usługę, której wskazane zdolności dotyczą;
5)

w przypadku polegania Wykonawcy na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, oświadczenie tego podmiotu o solidarnej
odpowiedzialności z Wykonawcą, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy.

6.

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

do tej samej grupy kapitałowej

Wykonawca przekazuje w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
7.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 Pzp, tj.:
1)

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

2)

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
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wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz,
których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
3)

wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami,

4)

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami,

5)

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego,

6)

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

7)

informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu,

8)

oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,

9)

oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

8.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty wymienione w ust. 7 pkt 7)-9).

9.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
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potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie
do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym – nie krótszym niż 3
dni, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
10.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

11.

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

12.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki
udziału w postępowaniu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale V ust. 3 SIWZ oraz złożyć
dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami rozdziału VII.

13.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

14.

Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 24 aa Pzp oraz informuje, że najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

ROZDZIAŁ VIII
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumienia
się z Wykonawcami, zmiany w treści SIWZ

1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa

się

przy

użyciu

https://epuap.gov.pl/wps/portal

miniPortalu
oraz

https://miniportal.uzp.gov.pl/,

poczty

elektronicznej

ePUAPu

Zamawiającego

zamowienia@celestynow.pl.
2.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać oprócz poczty elektronicznej również konto na ePUAP. Wykonawca posiadający
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konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców
na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

4.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego
na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

5.

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.

6.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków (tj. dokumentów innych niż oferta wraz z załącznikami określonych w Rozdziale XI,
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji) lub za pomocą poczty elektronicznej.

7.

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej,
na wskazany w ust. 1 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego

oraz

udostępniania

i

przechowywania

dokumentów

elektronicznych

oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

9.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

10.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
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ich przekazania na ePUAP lub przesłania za pomocą poczty elektronicznej. UWAGA! Wykonawca
przekazując dokumenty do Zamawiającego za pomocą ePUAP lub poczty elektronicznej winien
uwzględnić godziny pracy Zamawiającego, określone w Rozdziale I SIWZ. Przekazanie
dokumentów po godzinach pracy Zamawiającego spowoduje, że nie będzie on mógł się zapoznać
z ich treścią w dacie ich przekazania przez Wykonawcę oraz fakt, że zostaną zarejestrowane
w systemie kancelaryjnym Zamawiającego w następnym dniu roboczym.
11.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej
SIWZ.

12.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Anna Michalska,
tel. 22 789 70 60 wew. 121 lub 119, email: zamowienia@celestynow.pl

13.

We wszelkiej korespondencji (w tym przy składaniu oferty) kierowanej do Zamawiającego
Wykonawca powinien posługiwać się numerem sprawy określonym na stronie tytułowej SIWZ
oraz numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

14.

Wszelkie dokumenty przekazane przez Wykonawcę lub Zamawiającego w formie elektronicznej
wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

15.

Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to,
że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski musi być złożona wraz z tłumaczeniem
na język polski.

16.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

17.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ.

18.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 17.

19.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

20.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

21.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
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zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z
plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

ROZDZIAŁ IX
Wymagania dotyczące wadium

1.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 200.000,00 zł.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium (do upływu
terminu składania ofert) lub wniesienie go w sposób nieprawidłowy spowoduje, iż oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 7b) Pzp.

2.

Wadium musi być wniesione na cały okres terminu związania ofertą, poczynając od daty składania
ofert.

3.

Wadium można wnieść w następujących formach:
a)

pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c)

gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 110, z późn. zm.).

4.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub wpłynąć na rachunek bankowy
Zamawiającego.

5.

Wadium wniesione w jednej z form określonych w ust. 4 (z wyłączeniem formy pieniężnej), należy
złożyć w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobę upoważnioną do jego wystawienia, tj. wystawcę dokumentu, przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
udostępnionego przez miniPortal.

6.

Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę
o

gwarantowaniu

wypłaty

należności

w

sposób

nieodwołalny,

bezwarunkowy

i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać
złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.
7.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto
Bank Spółdzielczy w Otwocku oddział w Celestynowie
Nr konta bankowego: 23 8001 0005 2002 0008 6091 0012
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z dopiskiem„ wadium w postępowaniu RIZPiFZ.271.51.2019”
8.

O

uznaniu

przez

Zamawiającego,

że

wadium

w

formie

pieniężnej

wpłacono

w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
9.

Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo
zamówień publicznych

ROZDZIAŁ X
Termin związania ofertą

1.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

2.

Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

4.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XI
Opis sposobu przygotowania oferty

1.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę brutto (tj. za wykonanie przedmiotu
zamówienia), zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, wypełnione przez
Wykonawcę dane odnośnie kryteriów oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą
oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń,
2) Jednolity

Europejski

Dokument

Zamówienia

w

postaci

elektronicznej

opatrzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) - załącznik nr 2 do SIWZ,
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Zamawiającego niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – (jeżeli dotyczy),
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4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Pełnomocnictwo
podmiotów występujących wspólnie,
5) w przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub innych dokumentów przez osoby inne
niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy załączyć Pełnomocnictwo
do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań,
6) wadium (w przypadku wniesienia go w innej formie niż pieniądz).,
7) Informacja o tajemnicy przedsiębiorstwa w przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji – dokument, w którym wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
2.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców
na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3.

Wykonawca musi zaszyfrować ofertę programem (Aplikacją) do szyfrowania oraz przy pomocy
klucza publicznego. Program do szyfrowania udostępniony jest na miniPortalu, pod linkiem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx.

4.

Identyfikator

postępowania

i

klucz

publiczny

niezbędny

do

zaszyfrowania

oferty

przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu na „Liście wszystkich
postępowań” oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
5.

Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

6.

Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf,
doc, docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowana. Sposób
złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu
(aplikacja potrzebna do zaszyfrowania oferty dostępna jest w miniPortalu). Ofertę należy złożyć
w oryginale. Dokument (plik) oferty załączany do Formularza do złożenia, zmiany, wycofania

oferty lub wniosku musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7.

Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem

elektronicznym

(podpisanym

przez

Wykonawcę,

Wykonawcę

wspólnie

ubiegającego się o zamówienie lub podmiot udostępniający zasób), a następnie
wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
8.

Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę zgodnie z zasadami jego
reprezentacji lub przez jego pełnomocnika.
32

1) Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi zostać załączone do oferty w oryginale tj. w postaci
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
jego wystawcę (wystawców).
2) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty musi być dołączone do oferty,
o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty.
3) Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie
do podpisania oferty.
9.

W

przypadku

przekazywania

przez

Wykonawcę

elektronicznej

kopii

dokumentu

lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę
albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a Pzp, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne
z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność
z oryginałem.
10.

W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów
zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

11.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów
lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.

12.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

13.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

14.

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

15.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

16.

W celu dokładnego przygotowania oferty zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji
terenu prac. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi samodzielnie każdy
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Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść
uzyskanych w czasie wizji informacji.
17.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili
ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

18.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

19.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować
będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

20.

Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy
będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe
zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

21.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego
na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

22.

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.

23.

W przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium wniesione
w pieniądzu lub usunie dokument wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia.
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ROZDZIAŁ XII
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.

Ofertę należy złożyć w sposób określony w Rozdziale XI SIWZ w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30.08.2019 r. do godziny 10:30.

2.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. sala konferencyjna Urzędu Gminy
w Celestynowie, ul. Regucka w dniu 30.08.2019 r., o godzinie 11:30.

3.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej
na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.

4.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
przekazania oferty. Za datę przekazania oferty (wraz z załącznikami) przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP (przy użyciu odpowiedniego formularza dostępnego
na miniPortalu).

5.

Otwarcie ofert jest jawne.

6.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

7.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
Pzp.

8.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bip.celestynow.pl
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
ROZDZIAŁ XIII
Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto
za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
35

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym
w niniejszej SIWZ, wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia
oraz prace i czynności niezbędne do wykonania prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia.
3. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje całkowity
koszt wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ i załącznikach do SIWZ.
4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ.
6. UWAGA ! Zamawiający zastrzega, że wskazane przez Wykonawcę wynagrodzenie należne
za sporządzenie dokumentacji projektowej nie może być wyższe niż 5% ceny całkowitej brutto za
wykonanie robót budowlanych.
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego,
że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

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

1.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość,
wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny, wymienionych poniżej .

2.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp.
1
2

Nazwa kryterium
Cena (C)
Gwarancja i rękojmia na wykonane
roboty (G)

Waga (maksymalna liczba punktów)
60 % (60 pkt)
40 % (40 pkt)

3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:

KRYTERIUM I cena – 60% - 60 pkt
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•

cena określa koszt brutto (tj. z VAT) wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę,
wynikający z uwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca poniesie w związku
z realizacją przedmiotu zamówienia

•

oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
liczbę punktów wynikającą ze wzoru:
najniższa cena

C=

--------------------------------------- x 60 pkt
cena badanej oferty

gdzie:
C

– ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena

60%-procentowe znaczenie kryterium ceny.

GWARANCJA I RĘKOJMIA NA WYKONANE ROBOTY (G)
4.

Zasady oceny kryterium „Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty” (G): liczona od dnia
odbioru końcowego robót.

5.

Ocena kryterium (G) będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę
formularza ofertowego.

6.

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium (G): 40% - 40 pkt
0 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 3 lata gwarancji i rękojmi na wykonane roboty;

10 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 4 lata gwarancji i rękojmi na wykonane roboty;
20 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 5 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty ,
30 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 6 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty,
40 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 7 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.

Minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 3 lata
Maksymalny okres gwarancji rękojmi na wykonane roboty 7 lat.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji i rękojmi za wady krótszy niż 3 lata
lub nie zaproponuje żadnego okresu gwarancji i rękojmi za wady, zostanie odrzucona
z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie okres gwarancji i rękojmi za wady dłuższy niż 7 lat
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Wykonawca otrzyma maksymalną ilość pkt w podanym kryterium tj. 40 pkt.
7.

Określenie ilości punktów dokonane zostanie na podstawie wzoru:
LP = C + G
gdzie:
LP - liczba punktów, którą uzyskała oferta,
C - ilość punktów, uzyskana w kryterium „cena ofertowa brutto”
G -ilość punktów, uzyskana w kryterium „gwarancja i rękojmia na wykonane roboty”

8.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.

9.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 Pzp).

10.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ XV
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1.

Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
do unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 Pzp.

2.

Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.

3.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

4.

Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie
Zamawiającemu przed jej zawarciem nw. dokumentów:
1)

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej
„za zgodność z oryginałem”) umowy współpracy lub umowy konsorcjum – określającą
w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron najpóźniej w dniu zawarcia
umowy,
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2)

dokumenty potwierdzające, że osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy
z ramienia Wykonawcy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która
jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego,

3)

dokumenty potwierdzające, że osoba która będzie pełniła funkcję kierownika budowy z
ramienia

Wykonawcy

posiada

uprawnienia

budowlane

do

kierowania

robotami

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej i jest aktualnie wpisana na listę członków
właściwej Izby samorządu zawodowego,
4)

dokumenty potwierdzające, że osoba, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy
z ramienia Wykonawcy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych i jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej Izby samorządu
zawodowego,

5)

dokumenty potwierdzające, że Wykonawca dysponuje min. jedną osobą posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urządzeń

cieplnych,

wentylacyjnych,

gazowych,

wodociągowych

i

kanalizacyjnych

bez ograniczeń, uprawniające do projektowania obiektu budowlanego, będącego
przedmiotem zamówienia lub inne uprawnienia im odpowiadające, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz wpisaną do właściwej
izby samorządu zawodowego,
6)
5.

harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku niedostarczenia przed podpisaniem umowy dokumentów, o których mowa

w ust. 2 uzna, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy ze swojej winy.

Rozdział XVI
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.

2.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% łącznej ceny ofertowej
brutto podanej w ofercie,

3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem
umowy (niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest jedną z przesłanek
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zatrzymania wadium).
4.

Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a)

pieniądzu,

b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)

gwarancjach bankowych,

d)

gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

2)

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp,

3)

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego: 23 8001 0005 2002 0008 6091 0012 z dopiskiem
„ZNWU w postępowaniu RIZPiFZ.271.51.2019”

4)

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia,

5)

Jeżeli

zabezpieczenie

wniesiono

w

pieniądzu,

Zamawiający

przechowuje

je na oprocentowanym rachunku bankowym.
5.

Wymagania Zamawiającego dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
wnoszonego w formie gwarancji (poręczenia) UWAGA! Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia należy dostarczyć w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę.

6.

Jeżeli

zabezpieczenie

wniesiono

w

pieniądzu,

Zamawiający

przechowuje

je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp.

6.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.
40

7.

Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30%
wysokości zabezpieczenia. Kwota, ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.

ROZDZIAŁ XVII
Podwykonawstwo

1.

Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców.

2.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji
dotyczących Podwykonawców.

3.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace wykonywane
przez Podwykonawców.

4.

Jeżeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania części
przedmiotu umowy następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp,
lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

5.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
Podwykonawcy.

6.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ XVIII
Informacje dotyczące wzoru umowy, ogólne warunki umowy

1.

Załącznikiem do niniejszej SIWZ jest wzór umowy, który stanowi integralną część niniejszej
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SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ.
2.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zawrze umowę
z Zamawiającym na warunkach określonych we wzorze umowy.

3.

Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie
oferty jest równoznaczne z pełną jego akceptacją przez Wykonawcę. Prośbę o wyjaśnienia
dotyczące zapisów Projektu umowy Wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z art. 38 Pzp.

4.

Zmiany w zakresie nazwy zadania, danych Stron, w szczególności ich adresów, przedstawicieli
Stron, innych osób wskazanych imiennie w umowie będą dokonywane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

5.

W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy.

6.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy
za wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych w postanowieniach umowy.

ROZDZIAŁ XIX
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, zgodnie
z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp.

2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
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5.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

6.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego

certyfikatu

lub

równoważnego

środka,

spełniającego

wymagania

dla tego rodzaju podpisu, przy czym jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę
lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień
po dniu lub dniach wolnych od pracy.
7.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8.

Odwołanie wnosi się w terminie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.

9.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XX
Pozostałe informacje dotyczące postępowania

Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Pzp oraz przepisy wykonawcze
do Pzp.
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ROZDZIAŁ XXI
Sposób uzyskania SIWZ

1.

Na stronie internetowej: http://bip.celestynow.pl/public/?id=146677

2.

Na pisemny wniosek w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 5, 05-430
Celestynów.

ROZDZIAŁ XXII
Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania nastąpi w przypadku wystąpienia okoliczności określonych
w art. 93 ust. 1 Pzp.

ROZDZIAŁ XXIII
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Wójt Gminy Celestynów, ul. Regucka 3,
05-430 Celestynów, telefon: 00 48 22 789 70 60, faks: 00 48 22 789 70 11;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest wyznaczona przez Gminę Celestynów osoba,
z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub na wskazany
powyżej adres Administratora Danych Osobowych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),
dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
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trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
2.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.

Posiada Pani/Pan:
1)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;

2)

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

3)

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;

4)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.

4.

Nie przysługuje Pani/Panu:
1)

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3)

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

5.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego
na podstawie ustawy Pzp oraz realizacji umowy.

6.

Pani/Pana dane osobowe: będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp oraz
realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających
z

przepisów prawa. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia
zamówienia publicznego Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia
obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów
dotyczących archiwizacji.
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ROZDZIAŁ XXIV
Wykaz załączników do SIWZ

1) Załącznik nr 1 – wzór oferty
2) Załącznik nr 2 – JEDZ
3) Załącznik nr 3 – wzór umowy.
4) Załącznik nr 4 - PFU

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy Pzp oraz przepisy
wykonawcze do Pzp.
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