Spis treści
I.
Informacje ogólne.................................................................................................................................. 3
II.
Nazwa (firma) i adres Zamawiającego ................................................................................................ 3
III.
Tryb udzielenia zamówienia ................................................................................................................. 3
IV.
Oznaczenie postepowania .................................................................................................................... 4
V.
Kody CPV (wspólny słownik zamówień) ............................................................................................. 4
VI.
Opis przedmiotu zamówienia ............................................................................................................... 4
VII. Oferty częściowe ................................................................................................................................... 6
VIII. Zamówienia uzupełniające ................................................................................................................... 6
IX.
Oferta wariantowa i umowa ramowa ................................................................................................... 6
X.
Zaliczka ................................................................................................................................................... 6
XI.
Termin wykonania zamówienia ............................................................................................................ 7
XII. Warunki udziału w postępowaniu ....................................................................................................... 7
XIII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ..................................................... 12
XIV. Opis sposobu składania zapytań i udzielania wyjaśnień treści siwz ............................................ 12
XV. Zmiana treści siwz ............................................................................................................................... 13
XVI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami.................................................................................................................................... 13
XVII. Ocena ofert ........................................................................................................................................... 14
XVIII. Opis sposobu obliczania ceny ........................................................................................................... 14
XIX. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
oceny ofert ........................................................................................................................................... 15
XX. Wymagania dotyczące wadium .......................................................................................................... 16
XXI. Termin związania ofertą ...................................................................................................................... 17
XXIII. Wycofanie, zmiana, zwrot oferty ...................................................................................................... 19
XXIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ........................................................................... 19
XXV. Odrzucenie ofert ................................................................................................................................. 20
XXVI. Unieważnienie postępowania ............................................................................................................ 20
XXVII. Informacje o formalnościach, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .................................................................... 20
XXVIII. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy .......................................................................... 21
XXIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy,
ogólne warunki umowy albo wzór umowy ....................................................................................... 23
XXX. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia............................................................................................ 23
XXXI. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych .......................................... 24
XXXII. Środki ochrony prawnej .................................................................................................................... 25
XXXIII. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 25
XXXIV. Podwykonawstwo ............................................................................................................................. 25
XXXV. Informacje dodatkowe ...................................................................................................................... 26
XXXVI. Klauzula informacyjna RODO ......................................................................................................... 26
XXXVII. Załączniki .......................................................................................................................................... 28

Strona 2 z 28

I.

INFORMACJE OGÓLNE

1.1.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ogłasza przetarg na „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania:
Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta.”
Przetarg prowadzony jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych dla projektów
realizowanych ze środków zewnętrznych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta
Warta sp. z o.o.

1.2.

1.3.

Przetarg dotyczy zamówienia sektorowego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w § 1
pkt. 3 lit. a Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2017 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2479).

1.4.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej ustawa Pzp) przepisów
ustawy nie stosuje się.

II.

NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta

Województwo:

Łódzkie

KRS

0000176962

NIP

8270010679

REGON

730157423

tel./fax

(43) 829-54-01

e-mail

zwikwarta@zwikwarta.pl

Adres strony internetowej:

www.zwikwarta.pl/bip

III.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

3.1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z zasadą
konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca
2017 roku (znak: MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).

3.2.

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych dla
projektów realizowanych ze środków zewnętrznych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy
i Miasta Warta - zwanym dalej Regulaminem. W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy
ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

3.3.

Zamówienie finansowane jest ze środków własnych i dofinansowania przyznanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej
V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Poddziałanie V.3.2
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
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IV.

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

4.1.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZWIK.ZP.13.2018.

4.2.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie.

V.

KODY CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ)
Główny przedmiot zamówienia:
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowy przedmiot zamówienia:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45233140-2 Roboty drogowe

VI.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6.1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: Kompleksowa rozbudowa infrastruktury
kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta” zgodnie z projektami budowlanymi, projektem
wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót – załączniki
nr 1-4 do SIWZ oraz wymaganiami szczegółowymi - załącznik nr 5 do SIWZ.

6.2.

Zadanie realizowane na warunkach:

- decyzji Starosty Sieradzkiego - pozwolenie na budowę Nr 578/2017 z dnia 31.08.2017r. znak
AB.6740.353.2017 przeniesione na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o.
decyzją nr 11/I/2018 z dnia 29 stycznia 2018r. i zatwierdzonej tą decyzją dokumentacji projektowej – załącznik
nr 15 do SIWZ
- decyzji Wojewody Łódzkiego – pozwolenie na budowę nr 223/17 z dnia 08.11.2017r. znak IRII.7840.226.2017.DC przeniesione na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o.
decyzją nr 23/18 z dnia 14.02.2018r. i zatwierdzonej tą decyzją dokumentacji projektowej – załącznik nr 16 do
SIWZ

6.3.

Zamówienie obejmuje:
6.3.1 prace przygotowawcze (m.in. wytyczenie geodezyjne, projekty organizacji ruchu, decyzje o
zajęcie pasów drogowych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o umieszczeniu
infrastruktury w pasach drogowych, pozwolenia wodnoprawne na zrzut wód opadowych i roztopowych
itp.)
6.3.2 wykonanie robót budowlano – instalacyjnych,
6.3.3 przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie
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6.3.4 sporządzenie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i cyfrowej zawierającej w szczególności:
a) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wersja cyfrowa w plikach: dwg, dxf),
b) inwentaryzację techniczną (wersja cyfrowa w plikach: dwg, dxf) zawierającą w szczególności:
- średnice i miejsce zmiany średnic,
- materiał i miejsce zmiany materiałów,
- producenta materiałów,
c) protokoły prób ciśnieniowych oraz szczelności (wersja cyfrowa w plikach: pdf),
d) wydruki parametrów spoin przy spawaniu stali nierdzewnej (wersja cyfrowa w plikach: pdf),
e) telewizyjną inspekcję wykonanych kanałów z pomiarem spadków (wersja cyfrowa: inspekcja w plikach:
avi, raporty z inspekcji w plikach: pdf),
f) dokumentacja techniczno – ruchowa przepompowni ścieków (wersja cyfrowa w plikach: pdf).
6.3.5 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego:
a) wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy bądź uzyskania decyzji
pozwolenia na użytkowanie u Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu oraz
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi – w razie konieczności, uzyskania decyzji
pozwolenia na użytkowanie części wykonanych robót będących przedmiotem odbiorów częściowych,
b) aktualizacji wszelkich uzgodnień, decyzji i pozwoleń ujętych w dokumentacji projektowej.
6.3.6 W odniesieniu do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Zamawiający uzna spełnienie tego
warunku po okazaniu zlecenia i wniesienia opłaty za wykonanie inwentaryzacji przez uprawnionego
geodetę (wymaga się wykonania cyfrowej wersji inwentaryzacji powykonawczej /dwg, dxf/).
6.4.

W przypadku, gdy rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym lub przedmiarze są sprzeczne z
projektem budowlanym – za nadrzędny uznawany jest projekt budowlany. W przypadku rozbieżności
między opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ a dokumentacją projektową za nadrzędną
uznaje się opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ a na wykonawcy ciążyć będzie obowiązek
dokonania stosownych zmian w dokumentacji projektowej lub wykonanie dokumentacji zamiennej i
uzyskania w imieniu Zamawiającego zgody na ich dokonanie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r –
Prawo budowlane.

6.5.

Prace będące przedmiotem zamówienia wykonane muszą być przy użyciu narzędzi i sprzętu będącego
w dyspozycji Wykonawcy oraz dostarczonych przez niego wyrobów budowlanych. Materiały, surowce
i produkty do wykonania zamówienia dostarczy Wykonawca. Materiały, surowce i produkty, powinny
odpowiadać, co do jakości i parametrów wymogom, o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w
budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo Budowlane. Wyroby budowlane muszą spełniać
wymagania polskich norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich
europejskiego obszaru gospodarczego przenoszących te normy. Wyroby budowlane użyte do
wykonania robót muszą posiadać znak „CE” (potwierdzający, iż wyrób budowlany może być
wprowadzony do obrotu).

6.6.

Zamawiający dopuszcza zmiany materiałów i urządzeń na równoważne, jeżeli Wykonawca wykaże, że
oferowane przez niego równoważne materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez
zamawiającego.

6.7.

Dla potwierdzenia równoważności materiałów należy wykazać spełnienie minimalnych parametrów
technicznych określonych w dokumentacji projektowej.

6.8.

Dla wykazania równoważności urządzeń należy wykonać analizę porównawczą LCC (koszt cyklu życia)
urządzeń projektowanych i równoważnych zamiennych - metodą prostą obejmującą początkową cenę
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zakupu + [planowany czas eksploatacji w latach x roczny koszt energii dla danej opcji]. Równoważność
będzie zachowana w przypadku gdy wynik analizy dla urządzeń będzie co najmniej równy jak dla
urządzeń projektowanych.
6.9.

Wyposażenie technologiczne przepompowni ścieków powinny pochodzić w całości od jednego
producenta, który zapewni możliwość ich serwisowania.

6.10. Znajdujące się w dokumentacji postępowania znaki towarowe lub nazwy własne wskazujące na
pochodzenie danego materiału lub urządzenia mają charakter wyłącznie informacyjny w celu
umożliwienia wykonawcom ustalenia równoważności.
6.11. Wszelkie wątpliwości dotyczące równoważności należy wyjaśnić kierując do Zamawiającego wniosek
o wyjaśnienie SIWZ.
6.12. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z terenem
obejmującym przedmiot zamówienia w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w
ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko
uzyskał wszelkie istotne dane, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
UWAGA: Dokonanie wizji lokalnej terenu będzie możliwe w dni robocze od godz. 800do 1400
po uprzednim uzgodnieniu daty takiej wizyty z n/w pracownikami Zamawiającego:
• Marcin Łuczak

– tel. 500 033 283

e-mail: m_luczak@zwikwarta.pl

• Sławomir Woźniak

– tel. 500 033 406

e-mail: s_wozniak@zwikwarta.pl

6.13.

Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie
przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

6.14.

Nadzór nad budową oraz dostawami i montażem urządzeń objętych zamówieniem będzie
sprawować od strony Zamawiającego Inspektor nadzoru zatrudniony przez Zamawiającego,
oceniając zgodność realizacji przedsięwzięcia z dokumentacją projektową, jak również jakość i ilość
robót/dostaw.

6.15.

Zamawiający wymaga złożenia przez oferenta, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników
postępowania przetargowego. Zakres i szczegółowość harmonogramu określa załącznik nr 6 do
SIWZ.

VII.

OFERTY CZĘŚCIOWE

7.1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VIII.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

8.1.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

IX.

OFERTA WARIANTOWA I UMOWA RAMOWA

9.1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9.2.

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

X.

ZALICZKA

10.1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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XI.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

11.1.

Wymagany termin wykonania całości zamówienia do 30 września 2020 roku, w tym:
a. wykonanie robót budowlano – montażowych wraz z dostawą urządzeń oraz przeprowadzenie
próby poprawności ich działania w terminie wskazanym w harmonogramie rzeczowofinansowym o którym mowa w pkt. 6.15.

XII.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

12.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
c. zdolności technicznej lub zawodowej.

12.2.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków jest następujący:

12.3.

W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania,
że nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt 12.7 SIWZ.

12.4.

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

12.5.

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej
i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby:
1) Wykonawca winien wykazać, że zrealizował należycie (zakończył), w okresie ostatnich 5 lat, co
najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej i
deszczowej o wartości brutto co najmniej 8.000.000,00 zł.
2) Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszej wartości dla uzyskania
wymaganej wartości 8.000.000,00 zł brutto.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o:
a)

wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr
10 do niniejszego SIWZ,

b)

dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej 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 – oświadczenie wykonawcy.

UWAGA: w przypadku Wykonawców, którzy realizowali roboty budowlane w innych walutach
niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość brutto tych robót po średnim kursie NBP z dnia
ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.
3) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
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a.

dwiema osobami z uprawnieniami zawodowymi do wykonywania samodzielnych funkcji
w budownictwie bez ograniczeń w specjalizacji sanitarnej w zakresie kierowania i nadzoru,

UWAGA: Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego.
W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego,
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe,
biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i
dla potrzeb realizacji umowy.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o wykaz osób,
które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 11 do niniejszego SIWZ.
12.6.

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:
a) Wykonawca wykazał minimalny roczny obrót w wysokości 4.000.000,00 PLN za 2 ostatnie lata
obrotowe.
b) Wykonawca wykazał posiadanie wskaźnika szybkiej płynności finansowej w latach obrotowych
2016 i 2017, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, wyższego niż 1,0
oraz wskaźnika płynności bieżącej w latach obrotowych 2016 i 2017, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres, wyższego niż 1,4.
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej dla każdego roku obrotowego będzie
według następującego wzoru:

wyliczony

− Wskaźnik szybkiej płynności finansowej = (aktywa bieżące – zapasy –rozliczenia
międzyokresowe) / (zobowiązania bieżące).
Wskaźnik płynności bieżącej dla każdego roku obrotowego będzie wyliczony według
następującego wzoru:
− Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa bieżące / zobowiązania bieżące przy czym:
− aktywa bieżące należy rozumieć jako aktywa obrotowe,
− rozliczenia międzyokresowe należy rozumieć jako rozliczenia krótkoterminowe,
− zobowiązania bieżące należy rozumieć jako zobowiązania krótkoterminowe.
c) wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 10.000.000,00 zł.
12.7.

Okoliczności wykluczające z udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z udziału
w postępowaniu:
a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego,
b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
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c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Ponadto Zamawiający wykluczy Wykonawców którzy:
a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
c) nie złożyli dokumentów żądanych w ogłoszeniu o zamówieniu,
d) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na
przedłużenie okresu związania ofertą,
e) powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
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f)

nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
następujące dokumenty:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
4) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

tytułem

środka

5) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
12.8.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

12.8.1.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 12.7 składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.

12.8.2.

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. 12.8.1, 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.

12.8.3.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

12.9.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
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mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
12.10.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te bezpośrednio (jako podwykonawcy) zrealizują roboty budowlane, do realizacji których
te kwalifikacje, wykształcenie lub doświadczenie są wymagane.

12.11.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

12.12.

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum):
a. w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać
umocowanie prawne do reprezentacji wszystkich członków konsorcjum. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna
dokładnie określać zakres umocowania;
c. dokumenty wymagane od Wykonawcy samodzielnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (tj. każdy z członków konsorcjum z osobna);
d. wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
e. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie
Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania
poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich członków konsorcjum;
f. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości
przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
łącznie lub każdego z osobna.

12.13.

Oświadczenia i wykazy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale, podpisane przez osoby
do tego uprawnione.

12.14.

Dokumenty inne niż oświadczenia i wykazy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale lub
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje
Wykonawca albo podmiot trzeci, który dokument ten wystawił, albo Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

12.15.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości.

12.16.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych dokumentów (w tym oświadczeń, o których mowa w pkt. 12.7.
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli
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zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne,
do złożenia aktualnych dokumentów.
XIII.

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

13.1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie
z zapisami zawartymi w punkcie 12. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

13.2.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu
i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno
jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania oraz
wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych
Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Pełnomocnik winien być
upoważniony do zobowiązywania i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich
Wykonawców. Dokument ustanawiający pełnomocnika powinien być dołączony do oferty (w formie
oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza).

13.3.

Od momentu złożenia oferty w postępowaniu, wszelka korespondencja z Wykonawcami wspólnie
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem
pełnomocnika (lidera konsorcjum). Wszelkie oświadczenia złożone w jakiejkolwiek sprawie przez
Zamawiającego pełnomocnikowi członków konsorcjum są skuteczne względem każdego
z członków konsorcjum. Powyższe nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do składania
oświadczeń bezpośrednio każdemu z członków konsorcjum. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem Umowy w sprawie zamówienia, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu
pisemną umowę regulującą warunki ich współpracy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Umowa
powinna wskazywać na solidarny charakter zobowiązania członków konsorcjum wobec
Zamawiającego.

XIV.

OPIS SPOSOBU SKŁADANIA ZAPYTAŃ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

14.1.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ.

14.2.

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zapytania związane z treścią SIWZ, pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później, niż
do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert. Zamawiający
może odpowiedzieć na pytania złożone po terminie określonym w zdaniu pierwszym.

14.3.

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom,
w sposób odpowiadający temu, w jaki opublikowano i udostępniono niniejszy SIWZ, bez wskazania
źródła zapytania.

14.4.

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

14.5.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SIWZ.
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XV.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

15.1.

SIWZ może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w SIWZ.
Informacja taka powinna zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmiany, a także opis
dokonanych zmian.

15.2.

Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian
w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

XVI.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

16.1.

Składanie ofert dopuszcza się jedynie w formie pisemnej.

16.2.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje, z wyłączeniem Ofert,
Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą sobie pisemnie (w formie papierowej) lub drogą
elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1279 ze zm.,).

16.3.

Korespondencja z Zamawiającym musi być kierowana na adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Spółka z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta
e-mail: zwikwarta@zwikwarta.pl
tel. / fax (43) 829-54-01

16.4.

Przekazanie korespondencji drogą elektroniczną będzie uznane za skuteczne, jeśli będzie
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub będzie polegało na przesłaniu obrazu (np. skanu, kopii) dokumentu
opatrzonego podpisem osoby uprawnionej.

16.5.

Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania każdej przesyłki dokonanej drogą elektroniczną.
Potwierdzenia otrzymania przesyłki drogą elektroniczną Zamawiający dokona względem
Wykonawcy na jego wyraźne żądanie zawarte w treści tej korespondencji.

16.6.

Język polski jest obowiązujący w toku całego postępowania i realizacji umowy.

16.7.

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
W sprawach formalnych:
Paweł Jackowski – tel. 791 294 174
e-mail: jackowskijacek@wp.pl

W sprawach merytorycznych:
Marcin Łuczak – tel. 500 033 283
e-mail: m_luczak@zwikwarta.pl
Sławomir Woźniak – tel. 500 033 406
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e-mail: s_wozniak@zwikwarta.pl
XVII.

OCENA OFERT

17.1.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz z zastrzeżeniem pkt
17.2. niniejszego Zapytania ofertowego, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

17.2.

Zamawiający może poprawić w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

17.3.

Wykonawca, którego oferta została poprawiona zgodnie z pkt. 17.2 powyżej może sprzeciwić się
wprowadzeniu poprawek w jego ofercie i żądać dokonana oceny tej oferty według jej pierwotnego
brzmienia, jeśli żądanie to zgłosi Zamawiającemu niezwłocznie po tym, gdy Zamawiający
zawiadomił Wykonawcę o poprawkach dokonanych w jego ofercie.

17.4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania, w toku oceny oferty, wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

17.5.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zostaną spełnione przesłanki 25.1 Zapytania ofertowego.

17.6.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy
okoliczności wskazane w pkt. 12.7 SIWZ.

XVIII.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

18.1.

Cena rozumiana jest jako całkowite (łączne) wynagrodzenie Wykonawcy za należyte oraz zgodne z
obowiązującymi przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem VAT. Cena ma
charakter ryczałtowy w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego. Cena
oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wynikające
wprost z dokumentacji projektowych, wykonawczych, warunków szczegółowych, , jak i również inne
nieujęte bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty: wszelkich robót
przygotowawczych, porządkowe, utrzymania zaplecza budowy, związane z odbiorami robót,
wykonania dokumentacji powykonawczej, podatku od towarów i usług oraz inne wynikające
ze SWIZ. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie.

18.2.

Cena pozostanie niezmienna w okresie realizacji zamówienia Zakres robót, który jest podstawą do
określenia ceny musi być zgodny z projektem budowlanym.

18.3.

Wykonawca poda w Formularzu Oferty cenę łączną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Na postawie tabeli elementów scalonych zgodnie z Formularzem Oferty, Wykonawca którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, najpóźniej w chwili podpisania umowy przedłoży
Zamawiającemu kosztorys sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z powszechnie
obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych, papierowej i elektronicznej w wersji
edytowalnej w plikach: ath, pdf.
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18.4.

Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc
po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż
5 to przy zaokrągleniu drugiej cyfry nie zmienia się, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5
lub większa, to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.

18.5.

Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień
składania ofert.

18.6.

Cena łączna brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.

18.7.

Jeżeli zaoferowana cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie
budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień,
w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

18.8.

Wykonawca, w formularzu oferty, obowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

18.9.

Brak wskazania w formularzu oferty informacji, o których mowa w pkt. 18.8 będzie uznawane jako
informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

XIX.

KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE
DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

19.1.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował niżej
przedstawione kryteria:
1)
2)
3)
4)

cena – 60 %,
gwarancja robót budowlanych - 15%,
gwarancja urządzenia i maszyny- 15%,
czas reakcji serwisu- 10 %.

Ad 1. W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów = najniższa cena
X 60% x100pkt
cena oferty ocenianej
Maksymalna ilość punktów w kryterium „cena” - 60.
Ad 2. W kryterium gwarancja robót budowlanych ocena ofert zostanie dokonana w poniższy sposób:
a. 61 miesięcy i więcej - 15pkt.
b. 37-60 miesięcy - 10 pkt.
c. 0-36 miesięcy - 0 pkt.
Maksymalna ilość punktów w kryterium gwarancja robót budowlanych - 15.
Ad 3. W kryterium gwarancja urządzenia i maszyny ocena ofert zostanie dokonana w poniższy
sposób:
a. 49-60 miesięcy - 15 pkt.
b. 37-48 miesięcy - 10 pkt.
c. 0-36 miesięcy - 0 pkt.
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Maksymalna ilość punktów w kryterium gwarancja urządzenia i maszyny - 15.
Ad 4. W kryterium „czas reakcji serwisu” ocena ofert rozumiana jako przystąpienie do usunięcia
awarii w miejscu jej powstania od momentu zgłoszenia na numer telefonu lub adres
mailowy Wykonawcy podany w umowie, zostanie dokonana w poniższy sposób:
1. do 12 godzin - 10 pkt.
2. 13 - 48 - 5 pkt.
3. powyżej 48 godzin - 0 pkt.
Maksymalna ilość punktów w kryterium „czas reakcji serwisu” - 10.
19.2.

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych.

XX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

20.1.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 260.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert.

20.2.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. : Dz. U. z 2018
r. poz. 110 ze zm.).

20.3.

Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
85 9270 0006 0020 8549 2000 0001

20.4.

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, winno zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: „Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw
wymaganych przez SIWZ lub zgłosił sprzeciw, o którym mowa w pkt 17.3 SIWZ, co powodowało
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brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej lub, że: „Wykonawca, którego ofertę wybrano:
• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
• nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
• zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.
Wniesione wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci
dokumentu gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na
rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
20.5.

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi być załączone w oryginale do oferty lub złożone
w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

20.6.

Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą.
Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium w sposób opisany wyżej zostanie odrzucona.

20.7.

Zamawiający zwraca Wykonawcy wadium na zasadach określonych w Regulaminie.

20.8.

Zamawiający zatrzymuje wadium złożone przez Wykonawcę na zasadach określonych
w Regulaminie.

XXI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

21.1.

Termin, w którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

21.2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 30 dni.

XXII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Wymagania podstawowe:

22.1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (samodzielnie albo w ramach konsorcjum).

22.2.

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta
musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny
do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz
podpisana przez osobę upoważnioną.

22.3.

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale
lub kopii notarialnie potwierdzonej.

22.4.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

22.5.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.

22.6.

Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym
zapytaniu ofertowym.

22.7.

Oferta musi być zabezpieczona wadium.
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22.8.

Ofertę należy złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie)
musi być opisana, w następujący sposób:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Gminy i Miasta Warta
Spółka z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: Kompleksowa rozbudowa
infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta
„Nie otwierać przed dniem ………………………., godz. ……………….”
22.9.

Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem,
bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu
kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z
powodu złego opisu.

22.10.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.

22.11.

Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek
z dokumentów składających się na ofertę.

22.12.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów,
art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 419 ze zm.), wówczas informacje te muszą być umieszczone w osobnym
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Opakowanie to musi być
wyraźnie oznaczone hasłem „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom
postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ wyodrębnienie
(lub jego brak) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa przez Wykonawcę. Stosowne
zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta
może zostać ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.

22.13.

Zawartość oferty:
1)

wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 7 do SIWZ,

2)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 8 do SIWZ,

3)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 9 do SIWZ,

4)

wykaz robót budowlanych - załącznik nr 10 do SIWZ,

5)

pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli
dotyczy),

6)

pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),
Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące informacje:
a) dane podmiotu udostępniającego zasób,
b) dane podmiotu przyjmującego zasób,
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c) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
d) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
e) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
f) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
g) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7)

wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 11 do SIWZ,

8)

oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 12 do SIWZ,

9)

dowód wniesienia wadium,

10) karta gwarancji jakości,
11) pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z zapisami niniejszego SIWZ.
XXIII.

WYCOFANIE, ZMIANA, ZWROT OFERTY

23.1.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej Oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
upływem terminu składania Ofert.

23.2.

Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia muszą być złożone w miejscu i według takich samych
zasad, jak składana jest Oferta. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany, muszą
być dodatkowo podpisane „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr...”.

23.3.

Koperty (paczki) oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu Oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do Oferty.

23.4.

Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania Ofert, wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, podpisanego przez Wykonawcę lub pełnomocnika
Wykonawcy.

23.5.

Wycofanie Oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu Oferty.
Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć
dopiskiem „WYCOFANIE”.

23.6.

Oferty wycofane nie zostaną otwarte.

23.7.

Zamawiający zwraca Ofertę złożoną po terminie po uprzednim, niezwłocznym, zawiadomieniu
Wykonawcy o tym fakcie, bez otwierania.

XXIV.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

24.1.

Ofertę, w formie i treści zgodnej z niniejszym SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul.
Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w Biurze Obsługi Klienta, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 14 września 2018 r. do godz. 13:00 .
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24.2.

W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w pkt. 24.1 Zamawiający niezwłocznie
zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została złożona po terminie o tym fakcie oraz zwróci ofertę.

24.3.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warta ul. Tadeusza Kościuszki 9 w dniu 14
września 2018 r. o godz. 13:15.

24.4.

Otwarcie ofert jest jawne.

24.5.

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

24.6.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
cenę ofertową, proponowany czas realizacji inwestycji oraz okres gwarancji, podane w formularzu
oferty.

24.7.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której jest
udostępnione SIWZ informacje dotyczące:
1)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2)

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3)

ceny, okresu gwarancji i terminu realizacji zawartych w poszczególnych ofertach.

XXV.

ODRZUCENIE OFERT

25.1

Zamawiający odrzuca ofertę na zasadach wskazanych w regulaminie, jeżeli:
a) jest niezgodna z regulaminem udzielania zamówień,
b) jest sprzeczna z treścią SIWZ,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
f) wykonawca w terminie do 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia sprzeciwił się na poprawieniu
omyłki,
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
h) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

XXVI.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

26.1.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia na zasadach
wskazanych w Regulaminie.

XXVII.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

27.1.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania
i spełnia warunku udziału w postępowaniu, a którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
w SIWZ kryteria oceny.
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27.2.

27.3.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty i jednocześnie zamieści informację na stronie internetowej, o:
1)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy (lub
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), którego ofertę wybrano,
oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności pozostałych wykonawców (lub wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia), którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
poszczególnym ofertom w zakresie każdego kryterium oceny ofert jak i łączną punktację dla
każdej z ofert,

2)

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia ofert,

4)

unieważnieniu postępowania.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, Wykonawca, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą zobowiązany jest:
1)

wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

2)

przedłożyć kopie uprawnień osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wskazanych
w pkt 12.4.

3)

przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4)

podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób
ustanowionych do kontaktu z ramienia podwykonawców, zaangażowanych w realizację
zamówienia, jeżeli zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców, o ile
wykonawcy ci znani są Wykonawcy przed zawarciem umowy.

27.4.

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

27.5.

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ.
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

XXVIII.

ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

28.1.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

28.2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 2 % ceny brutto oferty.

28.3.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5)

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.

28.4.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przed zawarciem Umowy na rachunek
bankowy Zamawiającego: 85 9270 0006 0020 8549 2000 0001.

28.5.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w następujący sposób:
1)

70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

2)

30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona w ciągu 15
dni od upływu okresu rękojmi za wady, nie wcześniej jednak niż w ciągu 15 dni od dnia,
w którym Wykonawca skutecznie wezwał Zamawiającego do zwrotu tej kwoty. Dla wezwania
tego strony zastrzegają formę pisemną pod rygorem nieważności.

28.6.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia. Dzień wpłynięcia wniosku Wykonawcy o przesunięcie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem pozostałej kwoty
zabezpieczenia będzie traktowany, jako dzień wniesienia zabezpieczenia.

28.7.

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

28.8.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia to taka gwarancja/ poręczenie
ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:

28.9.

1)

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela
(banku
lub
instytucji
ubezpieczeniowej
udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2)

oznaczenie postępowania poprzez wskazanie firmy Zamawiającego oraz znaku sprawy,
o którym mowa w pkt. 4.1. SIWZ,

3)

określenie przedmiotu postępowania, posługując się określeniem przedmiotu zamówienia
wskazanym w pkt. 6.1. SIWZ,

4)

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem
(tj. wierzytelności służące zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy i zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady),

5)

kwotę gwarancji/poręczenia,

6)

termin ważności gwarancji/poręczenia uwzględniający postanowienia w sprawie zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisane w Zapytaniu ofertowym.

Ponadto, jeżeli zabezpieczenie będzie wystawione w formie poręczenia lub gwarancji, to powinno
zawierać:
1)

oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego, jako główny dłużnik Zamawiającego
w imieniu Wykonawcy, o nieodwołalnym charakterze gwarancji/poręczenia oraz zobowiązaniu
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do zapłaty kwoty poręczonej lub gwarantowanej, bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie
Zamawiającego;
2)

postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków umowy, które
mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej umowy lub w jakichkolwiek dokumentach
umownych, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie
zwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji;

3)

oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie,
uzupełnieniu czy modyfikacji.

Ponadto poręczenie lub gwarancja:
4)

nie będzie przewidywać właściwości prawa innego niż prawo Rzeczypospolitej Polskiej;

5)

nie będzie poddawać sporów ich dotyczących właściwości innych sądów niż sądy powszechne
w Rzeczypospolitej Polskiej;

6)

nie będzie zawierała wymogu bezsporności roszczenia beneficjenta gwarancji ani wyłączała
odpowiedzialności gwaranta za zapłatę kar umownych.

28.10.

Koszty związane z wystawieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi
Wykonawca.

XXIX.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

29.1.

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 13 do niniejszego SIWZ.

XXX.

OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ
PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

30.1.

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

W

WYNIKU

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych
od dotychczasowego wykonawcy, 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,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
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a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1) powyżej,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców,
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż
5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku
zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo,
w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie.
30.2.

Stosowny wniosek o zmianę terminu realizacji zadania, sporządzony przez Wykonawcę, musi zostać
złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących konieczność
dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu zakończenia
realizacji zadania. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz precyzyjne
wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. Do wniosku należy
załączyć protokół konieczności sporządzony przez Strony.

30.3.

Pozostałe zmiany możliwe są pod warunkiem złożenia stosownych wniosków przez Wykonawcę
bądź spisania przez strony umowy protokołów uzgodnień.

30.4.

Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażą na to zgodę.

30.5.

Zmiany do umowy, o których mowa w 30.1 pkt. 1) będą możliwe przy jednoczesnym uzyskaniu
przez Zamawiającego zgody na zmianę umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą. Zmiana
umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, zastrzeżonej pod rygorem
nieważności.

XXXI.

INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

31.1.

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym zgodnie z dokumentem „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków
objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Poprzez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami
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organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
5) pozostawaniu przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w
stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub
organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
6) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
XXXII.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

32.1.

Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę Pzp, a zatem nie
jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

XXXIII.

WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

33.1.

Rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone w PLN.

XXXIV.

PODWYKONAWSTWO

34.1.

Zamawiający ogranicza zakres przedmiotu zamówienia,
podwykonawcom w sposób wskazany w umowie.

34.2.

W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców,
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty: części zamówienia (zakresów
rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców, o ile podwykonawcy ci znani są Wykonawcy w momencie składania przez
niego oferty. Jeśli Wykonawca powziął w tym przedmiocie wiedzę po złożeniu oferty lecz przed
dniem otwarcia ofert, winien dokonać uzupełnienia oferty w trybie opisanym w pkt. 21.1 - 21.3
SIWZ.

34.3.

Brak informacji w formularzu oferty dotyczącego zakresu zamówienia powierzanego
podwykonawcom będzie traktowany, jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez
Wykonawcę.

34.4.

W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić
lub zmienić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

34.5.

Zobowiązuje się Wykonawcę do zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych
podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania informacji na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
zamówienia.

34.6.

Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

34.7.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie przedstawi oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Strona 25 z 28

który

może

być

powierzony

34.8.

Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 34.7 zachodzą
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

34.9.

Wymagania, o których mowa w pkt. 34.7. - 34.8. mają zastosowanie wobec dalszych
podwykonawców.

34.10.

Zastrzega się, że wszelkie płatności mające być dokonane przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy realizowane będą wyłącznie po tym, gdy Zamawiającemu przedstawione zostaną
niebudzące wątpliwości dowody na okoliczność zaspokojenia podwykonawców.

34.11.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie podwykonawstwa, w tym wymagania
dotyczące umowy o podwykonawstwo, zostały zawarte w załączniku nr 13 - wzór umowy.

34.12.

Zastrzega się, że wszelkie płatności mające być dokonane przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy realizowane będą wyłącznie po tym, gdy Zamawiającemu przedstawione zostaną
niebudzące wątpliwości dowody na okoliczność zaspokojenia podwykonawców.

XXXV.

INFORMACJE DODATKOWE

35.1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy Regulaminu.

XXXVI.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
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:
•

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Gminy i Miasta Warta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warcie
przy ulicy Tadeusza Kościuszki 9 (98-290) (zwana dalej „Zamawiającym”) wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łodzi-Śródmieścia, XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176962,
legitymująca się następującym numer NIP 8270010679 oraz numerem REGON
730157423, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 8 000 412 złotych, nr tel.: 43
8295401, e-mail: zwikwarta@zwikwarta.pl.

• u Zamawiającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
skontaktować się pod numerem telefonu 690 909 793 lub za pośrednictwem dedykowanego
adresu e mail: iodo@zwikwarta.pl.
•

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
związanym z postępowaniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach
zadania: Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji
Warta”.

• W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom
trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy
lub obowiązujących przepisów prawa;
• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez
Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć
dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym
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Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (lub placówkom
pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do
otrzymania przedmiotowych danych;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie
do informacji publicznej;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez
Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują
Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść
konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz
ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zamawiającego;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych pochodzących bezpośrednio od
Pani/Pana dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia jest dobrowolny,
konsekwencją nie podania w/w danych jest brak możliwości udziału w przedmiotowym
postępowaniu.
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• 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 1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art.
17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
− 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. b
RODO.
1

UWAGA: 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.
2
UWAGA: 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.
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XXXVII. ZAŁĄCZNIKI
1)

projekty budowlane,

2)

projekt wykonawczy,

3)

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

4)

przedmiar robót,

5)

wymagania szczegółowe,

6)

zakres i szczegółowość Harmonogramu rzeczowo-finansowego

7)

formularz ofertowy (wraz z tabelą pomocniczą kosztów),

8)

oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu,

9)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

10) wykaz wykonanych robót budowlanych,
11) wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
12) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
13) wzór umowy wraz z załącznikami,
14) regulamin,
15) pozwolenie na budowę Starosty Sieradzkiego nr 578/2017 z dnia 31.08.2017r. znak
AB.6740.353.2017 przeniesione na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta
Warta Sp. z o.o. decyzją nr 11/I/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.
16) pozwolenie na budowę Wojewody Łódzkiego nr 223/17 z dnia 08.11.2017r. znak IRII.7840.226.2017.DC przeniesione na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta
Warta Sp. z o.o. decyzją nr 23/18 z dnia 14.02.2018r.
17) mapa poglądowa budowy kanalizacji sanitarnej z podziałem na część objętej
dofinansowaniem RPOWŁ 2014-2020.
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