Ogłoszenie nr 547008-N-2020 z dnia 2020-06-08 r.

Wodociąg Marecki Sp. z o.o.: Zadanie 1.3 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie miasta Marki – część 3
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt nr POIS.02.03.00-00-0024/17 "Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji
miasta Marki - Etap III" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II oś
priorytetowa działanie 2.3
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociąg Marecki Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny
14872321000000, ul. ul. Żeromskiego 30 , 05-270 Marki, woj. mazowieckie, państwo Polska,
tel. 022 7714693, e-mail biuro@wodociagmarecki.pl, faks 227 813 532.
Adres strony internetowej (URL): www.wodociagmarecki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.wodociagmarecki.pl

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

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

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej

Adres:
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 1.3 - Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 3
Numer referencyjny: 3/WM/R/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:

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

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

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L=1313,6
m, w tym: 874,0m kanalizacji grawitacyjnej, 439,6m kanalizacji ciśnieniowej i przewodów
tłocznych, jedna sieciowa pompownia ścieków, 12 kpl. przydomowych pompowni ścieków.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8
45111200-0
45113000-2
45231000-5
45232400-6
45232423-3
45232000-2
45236000-0
45233000-9
45311000-0
45317000-2
71355000-1
71354000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, w tym
m.in. kanalizacji grawitacyjnej, kanalizacji ciśnieniowej, przewodów tłocznych,
przydomowych pompowni ścieków, sieciowej pompowni ścieków, montaż elementów
sieciowej pompowni ścieków i przydomowych pompowni ścieków, rozbiórka nawierzchni oraz
odtworzenie nawierzchni po budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Wielkość zamówień stanowić
będzie nie więcej niż 50% wartości całkowitej zamówienia podstawowego. Przedmiotowe
roboty zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 8 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala się na 8 miesięcy
licząc od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że: a) Wykonawca dokona zamówienia
pompowni przydomowych w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy, potwierdzając
zamawiającemu fakt i datę złożonego zamówienia, a do robót budowlano-montażowych
przystąpi niezwłocznie po uzyskaniu zbiorników pompowni; wymóg ten winien znaleźć
odzwierciedlenie w przedłożonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, b) wykonanie robót
budowlanych i przekazanie dokumentacji powykonawczej (bez inwentaryzacji geodezyjnej)
nastąpi nie później niż w terminie 7 miesięcy licząc od daty podpisania Umowy. c) przekazanie

kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nastąpi nie później niż w terminie 8
miesięcy licząc od daty podpisania Umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Warunek ten zostanie
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
wyrażającą się w kwocie minimum 1000000 zł (słownie: jeden milion złotych).
Informacje dodatkowe 7.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i
finansowa.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek ten będzie
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał należycie, co najmniej: - dwa zakończone zadania, z których każde obejmowało
budowę kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej lub deszczowej o długości co najmniej 700m,
na terenie miasta (Miasto: jednostka osadnicza o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach
nierolniczych, posiadająca prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie określonym
odrębnymi przepisami. [źródło definicji - ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1443, z późn.
zm.)]); - jedno zakończone zadanie obejmujące budowę sieciowej pompowni ścieków w
technologii studni zapuszczanej wraz z przewodem tłocznym; - jedno zakończone zadanie,
w zakresie którego było wykonanie w technologii bezwykopowej odcinka kanalizacji

grawitacyjnej w rurze stalowej osłonowej o średnicy rury stalowej co najmniej 323mm i
długości nie mniejszej niż 40 m na głębokości nie mniejszej niż 2,5m pod drogą krajową lub
wojewódzką z utrzymaniem ciągłości ruchu;__ b) dysponuje osobami, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje i
doświadczenie: i) Kierownik Budowy – powinien spełniać następujące wymagania: - w
okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika budowy przy realizacji: • co najmniej
jednego zakończonego zadania, które obejmowało budowę kanalizacji grawitacyjnej
sanitarnej lub deszczowej o długości co najmniej 700m, na terenie miasta, • co najmniej
jednego zakończonego zadania, w którego zakresie była budowa sieciowej pompowni
ścieków wraz z przewodem tłocznym; - posiadać uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania,
uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie budowy sieci i urządzeń
kanalizacyjnych zgodnie z prawem polskim;__ ii) Kierownik Robót Sanitarnych – powinien
spełniać następujące wymagania: - w okresie ostatnich 5lat pełnił funkcję kierownika robót
sanitarnych lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego zakończonego
zamówienia na roboty budowlane, w którego zakresie była budowa kanalizacji
grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej), o łącznej długości kanalizacji grawitacyjnej w
wykazanych zamówieniach nie mniejszej niż 700 m; - posiadać uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich
uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy sieci i
urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z prawem polskim;__ iii) Kierownik Robót
Elektrycznych – powinien spełniać następujące wymagania: - w okresie ostatnich 5 lat
pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych przy minimum jednym zakończonym
zamówieniu na roboty budowlane z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, - posiadać

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, które
uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych przy realizacji robót
budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych zgodnie
z prawem polskim;__ c) Zamawiający wymaga, aby osoby wymienione w pkt. 7.2.3) b)
władały językiem polskim przynajmniej w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie, w
innym przypadku Wykonawca zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego,
zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a
personelem Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca powinien zobowiązać się, iż
zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego;__ d) W przypadku dysponowania
osobą będącą obywatelem państw członkowskich, tj. Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie
uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15
grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tekst jedn. Dz.U z 2016r., poz. 65 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, wiedza,
doświadczenie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
13, 14, 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. _ 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. _3)
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu._ 4)
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
Pzp._ 5) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) – 4) odnoszące się do podmiotów, na
zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu._ 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w pkt. 1) – 4) składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie._ 7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów,
o których mowa w pkt. 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp._ 8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów,
o których mowa w pkt. 2) – 4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio,
że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości._ 9) Dokumenty, o których mowa w pkt. 7) i 8) lit. b)
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8) lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert._ 10) Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7) i 8),
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby. Zapisy pkt. 9) mają zastosowanie._ 11) Wykonawca mający siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 1) składa
dokument, o którym mowa w pkt. 7), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21
ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty; (wykaz sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr
5 do Tomu 1 SIWZ);__ b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz
sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Tomu 1 SIWZ);__ c) Informacja
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości
minimum 1000000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert;__ d) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez
Wykonawców dokumenty wskazane w lit. a) – c) powinny być złożone w taki sposób aby
wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co
najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Tomu 1
SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia._ 2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 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. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów

musi udowodnić 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.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:
50000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)._ 2) Wadium wnosi się przed terminem
składania ofert._ 3) Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub 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.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 299)._ 4) W przypadku składania przez
Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie ma być
sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy: a)
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji) /poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib i adresów dla korespondencji;_ b)
oznaczenie postępowania – (Postępowanie przetargowe nr: 3/WM/R/20);_ c) określenie
przedmiotu postępowania (nazwa zamówienia: „Zadanie 1.3 – Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie miasta Marki – część 3”);_ d) określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;_ e) kwotę gwarancji/poręczenia;_ f) termin
ważności gwarancji /poręczenia – musi obejmować cały okres związania ofertą;_ g)
bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do zapłacenia
wymaganej kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku

zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych._ 5) Wadium wnoszone w formie poręczeń
lub gwarancji powinno być złożone w oryginale._ 6) Wadium wnoszone w pieniądzu należy
wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy, otwarty w PLN: Wodociąg Marecki
Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki Nr rachunku: 28 8015 0004 2020 4411 2020
0001 z wpisem na dowodzie wpłaty wadium: Wadium w przetargu pn.: „Zadanie 1.3 –
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 3” – postępowanie
nr 3/WM/R/20. Zaleca się do oferty dołączyć kopię polecenia przelewu._ 7) W przypadku
wadium wnoszonego w formie poręczenia lub gwarancji należy oryginał dokumentu
wadium złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie
załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). Zaleca się, aby kopię dokumentu
wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, załączyć do oferty.__ 8) Wadium należy
wnieść przed upływem terminu składania ofert. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu
następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego,
przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako
ostateczny termin składania ofert).__ 9) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według
zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. Numer rachunku, na który Zamawiający winien
zwrócić wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wskazuje w Formularzu Oferty,
którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Tomu 1 SIWZ.__ 10) Zamawiający będzie żądał
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia sprzeciwu jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.__ 11) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w
wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą) w wymaganej
wysokości lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 12) Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej;__ b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została

wybrana: (i) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;__ (ii) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy;__ (iii) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

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

Informacje dodatkowe:

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

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki,
na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

80,00

Gwarancja i rękojmia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w
stosunku do treści Oferty w następujących okolicznościach i w następującym zakresie: 1)
zmiana rzędnych i tras sieci i odgałęzień, zmiana rzędnych i lokalizacji obiektów i urządzeń
wskutek nieprzewidzianych warunków technicznych, gruntowych lub decyzji osób trzecich,

niezależne od Zamawiającego;__ 2) rezygnacja z części robót w przypadku zaistnienia
okoliczności, w których wykonanie danej cześci zamówienia będzie zbędne lub niemożliwe
wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy (odpowiednio do wyceny
zamieszczonej w wycenionym Przedmiarze robót);__ 3) zmiany polegające na rezygnacji z
części robót, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji przedmiotu
Umowy wraz z obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartość niewykonanych robót
(odpowiednio do wyceny zamieszczonej w Wycenionym Przedmiarze robót);__ 4) zmiana
Terminu, o których mowa w pkt. 3.1 (w tym terminu, o którym mowa w pkt 3.1.a) i/lub 3.1.b)
i/lub pkt.3.1.c)) Umowy, w następstwie Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami;__ 5) zmiana w zakresie rozwiązań technicznych i/lub
technologicznych wykonania robót i/lub parametrów technicznych i/lub materiałów i/lub
rodzaju, ilości oraz miejsca lokalizacji obiektów sieciowych i/lub zmiana sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy, z możliwością zmiany Terminu, o którym mowa w pkt. 3.1
Umowy (w tym terminu, o którym mowa w pkt 3.1.a) Umowy i/lub w pkt. 3.1.b) Umowy i/lub
w pkt.3.1.c)Umowy) i/lub zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacjach, gdy zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności: a) wystąpiła niezgodność stanu istniejącego z
Dokumentacją projektową;__ b) przyjęty w Dokumentacji projektowej sposób lub technologia
wykonania prac są niemożliwe do wykonania ze względu na rzeczywiste przeszkody;__ c)
przyjęta w Dokumentacji projektowej trasa kanalizacji lub posadowienie obiektów
kanalizacyjnych są niemożliwe do wykonania ze względu na rzeczywiste przeszkody;__ d)
stwierdzone zostały wady Dokumentacji projektowej;__ e) wystąpiły zmiany stanu prawnego
i/lub faktycznego, w oparciu o które przygotowano Dokumentację projektową;__ f)
wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w
sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów;__ g) wystąpienia
warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji
projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych;__ h) konieczności
zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;__ i) wystąpienia
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;__ j) wykrycie

znalezisk archeologicznych, które wstrzymają prowadzenie robót.__ 6) zmiana w zakresie
technologii wykonania robót i/lub parametrów technicznych i/lub materiałów i/lub sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy, z możliwością zmiany Terminu, o którym mowa w
pkt. 3.1 Umowy (w tym terminu, o którym mowa w pkt 3.1.a) Umowy i/lub pkt. 3.1.b) Umowy
i/lub pkt.3.1.c) Umowy) i/lub zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji gdy przyjęty w
Dokumentacji projektowej sposób lub technologia wykonania prac są niemożliwe do
wykonania ze względu na sprzeciw mieszkańców;__ 7) zmiana Terminu, o którym mowa w
pkt. 3.1 Umowy (w tym terminu, o którym mowa w pkt 3.1.a) Umowy i/lub 3.1.b) Umowy
i/lub pkt.3.1.c) Umowy), będąca konsekwencją wykonania robót dodatkowych, zamiennych
lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy
technicznej;__ 8) zmiana Terminu, o których mowa w pkt. 3.1 Umowy (w tym terminu, o
którym mowa w pkt 3.1.a) Umowy i/lub 3.1.b) Umowy i/lub pkt.3.1.c) Umowy) i/lub sposobu
realizacji zamówienia w sytuacji, gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności: a) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie
przez właściwe organy administracji państwowej lub Zamawiającego, które nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;__ b) wystąpią opóźnienia w
wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;__ c) wynika to decyzji jednostek
samorządowych lub zmian w obowiązujących przepisach Prawa, mających wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia;__ 9) zmiana Terminu, o którym mowa w pkt. 3.1 Umowy (w tym
terminu, o którym mowa w pkt 3.1.a) Umowy i/lub pkt. 3.1.b) Umowy i/lub pkt. 3.1.c)
Umowy), jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;__ 10) zmiana Terminu, o którym mowa w pkt.
3.1 Umowy (w tym terminu, o którym mowa w pkt 3.1.a) Umowy i/lub pkt. 3.1.b) Umowy
i/lub pkt. 3.1.c) Umowy) i wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wstrzymania
wykonywania robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z zapisami pkt. 13.18
Umowy, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt. 13.19 Umowy;__ 11) zmiany stawki
podatku VAT;__ 12) zmiany dotyczące treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym,
niezbędne dla sprawnej realizacji Umowy, w szczególności zmiany nazw, adresów, etc.___ 2.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy, w
przypadku, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;__ b) zmiana Wykonawcy
spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;__
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w Umowie.___ 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku
do treści Oferty, niezależnie od zapisów pkt. 1, 2 (pkt. 31.1, 31.2 Umowy), w sytuacji, gdy
łączna skumulowana wartość zmian (z uwzględnieniem objętych wszystkimi zmianami robót
zaniechanych, zamiennych i dodatkowych) jest mniejsza od 15% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w pkt. 27.1.1. Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu
składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami p. Monikę Mirecką tel. (+48)
22 7714693__ 2) 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”, Wodociąg Marecki Sp. z o.o. informuje, że: a)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Wodociąg Marecki Sp. z o.o. z
siedzibą w Markach, ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców – Krajowym Rejestrze Sądowym, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000135355,
posiadająca REGON: 014872321 oraz NIP: 125-09-65-408;_ b) dane kontaktowe inspektora
ochrony danych w spółce Wodociąg Marecki Sp. z o.o. w Markach, ul. Żeromskiego 30, 05270 Marki: e-mail: inspektorochronydanych@wodociagmarecki.pl ;_ c) dane osobowe zawarte
w ofertach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zadanie 1.3 – Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej ba terenie miasta marki – część 3” (postępowanie przetargowe nr
3/WM/R/20);_ d) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.
1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;_ e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
przez okres 5 lat od dnia zakończenia Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze
aglomeracji miasta Marki – Etap III” (Nr Projektu: POIS.02.03.00-00-0024/17-00);_ f)
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;_ g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;_ h) posiada
Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;_ - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 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 zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 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 uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: - 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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