Ogłoszenie nr 2021/BZP 00051806/01 z dnia 2021-05-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Naprawa kolektorów tłocznych przepompowni wody Siedleszczany w związku z ich
rozszczelnieniem w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski”

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

Państwowa 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:

„Naprawa kolektorów tłocznych przepompowni wody Siedleszczany w związku z ich
rozszczelnieniem w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5b7e01d-ad74-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00051806/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-12 08:10
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010273/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.75 Roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń wodnych - RZGW
Rzeszów
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
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Kadłuczka-Puzio tel. +48 178537407, e-mail: barbara.kadluczka-puzio@wodypolskie.gov.pl – sprawy
formalnoprawneP. Mateusz Krasowski, tel.: +48 17 853 74 52, e-mail,
mateusz.krasowski@wody.gov.pl– sprawy merytoryczne.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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.2810.9.2021
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
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4.1.2.) Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bez wykopowej renowacji 2 szt. rurociągów tłocznych
o długości 92mb każdy w technologii rękawa CIPP z włókna szklanego lub włókniny poliestrowej
nasączonego żywicą poliestrową lub winyloestrową utwardzaną promieniami UV, parą lub
wodą.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera
„Dokumentacja techniczna” składająca się z: opisu technicznego, przedmiaru robót, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, mapy poglądowej - stanowiąca zał. nr 1 do SWZ oraz
„Wzór umowy”- stanowiący zał. nr 3 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 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
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:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika robót
4.3.6.) Waga: 40
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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.

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 nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na renowacji rurociągów tłocznych lub
grawitacyjnych o średnicach min. DN400 i długości pojedynczego odcinka min. 90 m, metodą
bezwykopową w technologii rękawa CIPP z włókna szklanego lub włókniny poliestrowej
nasączonego żywicą poliestrową lub winyloestrową lub epoksydową.- wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane:Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie- kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5, 6 do
Formularza oferty.B) iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą
którą skieruje do realizacji robót będących przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:minimum 1 osoba- Kierownik robót Ww. osoba winna legitymować się uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych.Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 7 do Formularza oferty
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:
1. 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 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 A) SWZ, wg podanego wzoru „Doświadczenie w zakresie
wykonawstwa” stanowiącego Załącznik nr 5 do Formularza oferty2. Dowody określające, czy roboty
budowlane, 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 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 6 do Formularza
oferty3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót, 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, wg podanego wzoru „Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego”, wskazanych zgodnie z pkt. 7.3 B) SWZPowyższy wykaz stanowi
Załącznik nr 7 do Formularza oferty
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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) Kosztorys ofertowy- zgodny
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 pełnomocnik 5) 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 FormularzaOferty, aktualne na dzień składania ofert,
dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca- o ile dotyczy8)
Dowód potwierdzający, że Wykonawca realizujączamówienie 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
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
kwocie 5 000, 00 PLN ( słownie: pięć tysięcy złotych).2 Wadium może być wnoszone w jednej
lub kilku następujących formach:2.2.1 pieniądzu;2.2.2 gwarancjach bankowych;2.2.3
gwarancjach ubezpieczeniowych;2.2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.3 Jeżeli wadium jest wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt
8.2.2-8.2.4 SWZ wykonawca musi załączyć do oferty oryginał gwarancji lub poręczenia w
postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę
dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie,
np. pisemnej albo cyfrowego odwzorowania dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu
kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr: 05 1130 1017 0020
1510 6790 0012W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr RZ.ROZ.2810.9.2021”4
Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. Dowód
wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty.6 Złożone poręczenie
lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 pkt 1, 2 ppkt
a) i 3 ustawy Pzp 7 Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp. 8
Niespełnienie przez Wykonawcę wymogów, o których mowa w pkt 8.2 – 8.7 SWZ skutkować
będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. 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
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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 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, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonają poszczególni wykonawcy.1.8 Postanowienia specyfikacji 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:
Nie

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:

Na podstawie art.455 ust.1 ustawy PZp, Zamawiajacy informuje, że przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w przypadkach, określonych w § 15 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: 2021-05-27 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą
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należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-27 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:Rozpoczęcie: z
dniem przekazania terenu realizacji przedmiotu zamówienia Zakończenie: do 55 dni od dnia
przekazania terenu realizacji przedmiotu zamówienia
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