Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038684/01 z dnia 2021-04-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie zadania pn.: „Modernizacja budynku biurowego zlokalizowanego przy ulicy
Kwiatkowskiego nr 2 w Rzeszowie...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żelazna 59a
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-848
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzeszow@wody.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państowa osoba prawna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

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

Wykonanie zadania pn.: „Modernizacja budynku biurowego zlokalizowanego przy ulicy
Kwiatkowskiego nr 2 w Rzeszowie...
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-297c9aa3-a1b0-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038684/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22 14:30
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

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

https://przetargi.wody.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.wody.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej
dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/2. Korzystanie z Platformy jest
nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl
w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta
na Platformie. 4. Wszelkie dokumenty związane z postępowaniem, w tym zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ, Zamawiający zamieszcza na Platformie, w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.5. Celem
skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub
oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6
specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”.
Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.Na etapie analizy ofert
komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywa się za pomocą zakładki „Wiadomości”.6.
Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów
lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.7.
Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf,
.xls.8. Zamawiający informuje, że adres e-mail: rzeszow@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o
zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu
Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.9. Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.10. Wszystkie oświadczenia,
podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo,
dokumenty, o których mowa w SWZ oraz cyfrowe odwzorowania podmiotowych środków dowodowych
lub innych dokumentów o których mowa w SWZ wystawionych przez upoważnione podmioty jako
dokumenty w postaci papierowej, składane są za pośrednictwem Platformy, jako załączniki.11.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są następujące osoby:P. Łukasz Gacek, tel. +48
178537445, e-mail: lukasz.gacek@wodypolskie.gov.pl – sprawy formalnoprawne;P. Barbara
Kadłuczka-Puzio tel. +48 178537407, e-mail: barbara.kadluczka-puzio@wodypolskie.gov.pl – sprawy
formalnoprawne;P. Joanna Jakubowska-Jurasz - tel.: +48 178537408, e-mail:
joanna.jurasz@wodypolskie.gov.pl. – sprawy merytoryczne.P. Andrzej Wróbel - tel.: +48 178537415, email: andrzej.wrobel@wodypolskie.gov.pl. – sprawy merytoryczne.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
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elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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:a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w
PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl;c) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania RZ.ROZ.2810.5.2021
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych;d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4
lat licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;f) obowiązek podania
przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych;g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODOh) posiada Pani/Pan: na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 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 (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODOi)
nie przysługuje Państwu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
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odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, ciągów
komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych i magazynowych. Wykonany remont podniesie
standard użytkowy w/w pomieszczeń estetykę i funkcjonalność budynku.Przedmiot zamówienia
obejmuje:Etap 1:1) wykonanie dokumentacji projektowej na remont wewnętrzny i zewnętrzny
budynku, zaakceptowanej przez zamawiającego,2) uzyskanie prawomocnego dokumentu
zezwalającego na realizację zamówienia (jeżeli jest wymagane przepisami),Etap 2:1) wykonanie
robót budowlanych na podstawie sporządzonego i zatwierdzonego projektu budowlanego oraz
przeprowadzenie wymaganych pomiarów robót,2) zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia podczas realizacji całego przedsięwzięcia,3) uzyskanie w
imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli takie będzie
wymagane.Szczegółowy zakres prac precyzuje „Program funkcjonalno – użytkowy” stanowiący
zał. nr 1 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262300-4 - Betonowanie
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45431000-7 - Kładzenie płytek
45442100-8 - Roboty malarskie
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

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

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:A)wykonanie w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane: 1 zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej remontu obiektu
kubaturowego.OrazB)wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania, i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane: 1
zamówienia polegającego na remoncie obiektu kubaturowego o wartości min. 150 000 zł
brutto,2. Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty
budowlane/usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacjami o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5,5a,6,6a do Formularza oferty.3. W przypadku
złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone w pkt A) i B)
powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.4. Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.5. W przypadku,
gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców,
której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. 6.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w
zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia
stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy
wystawionych przez wykonawcę faktur.7. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym
Załącznik nr 4 do Formularza Oferty
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, 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, określonych w pkt. 7.3 A) SWZ, wg
podanego wzoru „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” stanowiącego Załącznik nr 5 do
Formularza oferty2. Dowody określające, czy usługi, o których mowa w Załączniku nr 5 „Doświadczenie
w zakresie wykonawstwa” do Formularza oferty zostały wykonane należycie. UWAGA:Dowodami jw.,
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) są: a) referencje bądź b) inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywanec) oświadczenie
wykonawcy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
dokumentów, o których mowa pod lit. a i bPowyższe dowody stanowią Załącznik nr 6 do Formularza
oferty.3. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania, i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, określonych w
pkt. 7.3 B) SWZ, wg podanego wzoru „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” stanowiącego
Załącznik nr 5a do Formularza oferty4. Dowody określające, czy roboty budowlane, o których mowa w
Załączniku nr 5 a „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” do Formularza oferty zostały wykonane
należycie. UWAGA:Dowodami jw., zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz.
2415) są: a) referencje bądź b) inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonywanec) inne odpowiednie dokumenty, jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa pod lit. a i b Powyższe
dowody stanowią Załącznik nr 6a do Formularza oferty5. W przypadku przedstawienia przez
Wykonawców oświadczeń lub dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach
obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowiązującego w dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do SWZ.2) Tabela elementów
scalonych- zgodna w treści z Załącznikiem Nr 1 do Formularza oferty3) Dokumenty
potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za
zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów4) Pełnomocnictwo, w
przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje
pełnomocnik5) Dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – o ile dotyczy6) Oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne w treści z Załącznikiem nr 2
do Formularza Oferty7) Oświadczenie, zgodne w treści z Załącznikiem Nr 3 do Formularza
Oferty, aktualne na dzień składania ofert, dotyczące innych podmiotów, na których zasoby
powołuje się Wykonawca- o ile dotyczy8) Dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w
szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- o ile dotyczy9) Dokument Self – cleaning - o ile
dotyczy
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SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w
ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta
spełniać będzie następujące wymagania:1. 1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani
do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
publicznego.1.2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.1.3 Pełnomocnictwo lub inny
dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo
należy złożyć razem z ofertą.1.4 W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.3 A) i B) SWZ,
wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną
(nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich
potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10.4 SWZ. 1.5 Każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią Załącznika Nr 2
do Formularza oferty, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z
Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania
oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.1.6 Każdy z Wykonawców występujących
wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty
wymienione w pkt 10.3.1. SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.1.7
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane / usługi / do realizacji których te
zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.1.8 Postanowienia SWZ dotyczące wykonawców występujących wspólnie stosuje
się odpowiednio do wspólników spółki cywilnej.1.9 Dokumenty, oświadczenia, załączniki do
oferty składane łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
powinny być podpisane przez ustanowionego pełnomocnika. Dokumenty, oświadczenia,
załączniki do oferty składane oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy, od którego pochodzą
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2021-04-22 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038684/01 z dnia 2021-04-22

Na podstawie art.455 ust.1 ustawy PZp, Zamawiajacy informuje, że przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w przypadkach, określonych w § 19 Wzoru umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-07 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą
należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-07 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:1. Termin
wykonania Etapu 1:1) Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy2) Zakończenie: do 4 tygodni od
dnia zawarcia umowy2. Termin wykonania Etapu 2: 1) Rozpoczęcie: z dniem przekazania terenu
realizacji przedmiotu zamówienia2) Zakończenie: do 14 tygodni od dnia przekazania terenu
realizacji przedmiotu zamówienia, nie później niż do 29.10.2021 r.2. Zgodnie z art. 436 pkt. 1
Pzp Zamawiający dokonał określenia terminu realizacji zamówienia poprzez wskazanie
dodatkowo daty granicznej zakończenia II etapu realizacji dotyczącego wykonania robót
budowlanych, ze względu na fakt, iż zamówienie finansowane jest z dotacji, której wydatkowanie
obwarowane jest ściśle określonymi terminami jej rozliczenia, tj.: do 30.11.2021 r. W związku z
powyższym określenie terminu realizacji II etapu zamówienia wyłącznie poprzez podanie okresu
jego realizacji w tygodniach, uniemożliwiłoby Zamawiającemu egzekwowanie wykonania robót w
terminie umożliwiającym rozliczenie dotacji do końca listopada 2021 r., co jest warunkiem
sfinansowania zamówienia ze środków niewygasających.
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