Ogłoszenie nr 2022/BZP 00307343/01 z dnia 2022-08-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Gaszowice – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gaszowice
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258753
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rydułtowska 2
1.5.2.) Miejscowość: Gaszowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 44-293
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gaszowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gaszowice.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

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

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Gaszowice – etap I
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7322b63e-1d4f-11ed-b950-8227d40187e8
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307343/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17 09:09
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00057342/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

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

bip.gaszowice.pl, https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej ug@gaszowice.pl, inwestycje@gaszowice.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).2) Ofertę,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt1. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w pkt 3.3 ppkt 1 SWZ składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.3) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje
Wykonawcy przekazują droga elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP postępowania).4) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
(nie dotyczy składania ofert i wniosków) może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej,
email: ug@gaszowice.pl.5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”6) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).8) Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150
MB. 7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP. 8) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako
załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GPIZP.271.18.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
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4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach, Piecach w rejonie ulic Rydułtowskiej i Zielonej
- od budynku nr 20 przy ul. Rydułtowskiej do ul. Zielonej,
- od ul. Zielonej do budynku nr 40 przy ul. Rydułtowskiej (cała strona zachodnia wzdłuż ul. Rydułtowskiej),
- ul. Zielona (od skrzyżowania z ul. Rydułtowską do budynku nr 24 przy ul. Zielonej),
Z uwagi na brak systemu kanalizacji sanitarnej w obszarze objętym opracowaniem konieczne jest opracowanie koncepcji
odprowadzenia ścieków z około 125 posesji przy uwzględnieniu warunków terenowych, usytuowania względem istniejącej
kanalizacji sanitarnej (PWiK Rybnik).
2) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych
W koncepcji zadanie podzielono na cztery części:
Część A – budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków (P1) przy ul. Zielonej,
odprowadzenie ścieków z projektowanej przepompowni systemem tłocznym do istniejącej kanalizacji
zlokalizowanej wzdłuż ul. Rydułtowskiej, dla celów koncepcji przyjęto miejsce odprowadzenia ścieków w rejonie istniejącej
przepompowni ścieków przy ul. Fabrycznej. Pod względem technicznym istnieje możliwości włączenia do istniejącej
kanalizacji na odcinku od ul. Granicznej do ul. Fabrycznej, o wskazanie miejsca włączenia rurociągu tłocznego do istniejącej
kanalizacji sanitarnej należy wystąpić do PWiK Rybnik na etapie realizacji projektu budowlanego budowy kanalizacji
sanitarnej.
Część B – budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odprowadzeniem ścieków do projektowanej przepompowni ścieków
(P2) w rejonie ul. Stawowej obejmująca całą zlewnię ul. Rydułtowskiej - część zachodnia na odcinku od ul. Zielonej do
budynku nr 10 przy ul. Rydułtowskiej w Gaszowicach, odprowadzenie ścieków z projektowanej przepompowni systemem
tłocznym do projektowanej przepompowni (P1) przy ul. Zielonej.
Część C - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej niezależnej od projektowanych przepompowni z odprowadzeniem
ścieków grawitacyjnie do istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie SP w Piecach przy ul. Rydułtowskiej.
Część D - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (rejon budynków przy ul. Rydułtowskiej od nr 20 do nr 40, w rejonie
skrzyżowania z ul. Czernicką) niezależnej od projektowanych przepompowni z odprowadzeniem ścieków grawitacyjnie do
istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Fabrycznej.
DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNYCH
CZĘŚĆ A
– długość sieci grawitacyjnej - ok. 1343m
- długość sieci tłocznej - ok. 1033m
- długość sieci grawitacyjnej (odejścia do granicy posesji) - ok. 300m (przy założeniu 10m na budynek)
- przepompownia ścieków (P1) – 1szt
CZĘŚĆ B
– długość sieci grawitacyjnej - ok. 4291m
- długość sieci tłocznej - ok. 380m
- długość sieci grawitacyjnej (odejścia do granicy posesji) - ok. 760m (przy założeniu 10m na budynek)
- przepompownia ścieków (P2) – 1szt
CZĘŚĆ C
– długość sieci grawitacyjnej - ok. 303m
- długość sieci grawitacyjnej (odejścia do granicy posesji) - ok. 100m (przy założeniu 10m na budynek)
CZĘŚĆ D
– długość sieci grawitacyjnej - ok. 846m
- długość sieci grawitacyjnej (odejścia do granicy posesji) - ok. 190m (przy założeniu 10m na budynek)
3) Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia
W ramach niniejszego kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową dla zadania jw. wraz z uzyskaniem w
imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę / braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych (wybór procedury
zostanie podjęty na etapie przetargu przez Zamawiającego) – Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie.
Następnie należy zrealizować (wybudować) grawitacyjno – tłoczną sieci kanalizacji sanitarnie wraz z niezbędną
infrastrukturą / obiektami na sieci (m.in. pompownie ścieków).
4) Zakres usług objętych zadaniem:
1) Realizację dokumentacji projektowej, w tym:
a) sporządzenie map do celów projektowych;
b) sporządzenie niwelety terenu przez uprawnionego geodetę, w tym: rzędne terenu na trasie projektowanych sieci oraz w
terenie nieruchomości przewidzianych do podłączenia, rzędne wyjść rurociągów z budynków / wejść do szamb dla
nieruchomości przewidzianych do podłączenia;
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c) uzyskanie stosownych uzgodnień i opinii jednostek branżowych, samorządu terytorialnego, wynikających z
obowiązujących przepisów (w tym, m.in. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), umożliwiając
kompleksową realizację inwestycji;
d) uzyskanie zgód na wejście w teren od dysponentów nieruchomości;
e) uzyskanie zgód na wejście w teren od prywatnych dysponentów, z potwierdzeniem głębokości wyjścia kanalizacji z
budynku oraz lokalizacji studzienki przyłączeniowej;
f) sporządzenie projektu budowlanego – 3 egz. w formie papierowej oraz projektu technicznego – 3 egz. w formie
papierowej;
g) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. w formie papierowej;
h) sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane – 2 egz. w formie papierowej;
i) przekazanie kompletnej dokumentacji (zakres wg pkt. f – h) w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD – w plikach w
formacie .pdf oraz w plikach do edycji;
j) uzgodnienie dokumentacji przez Zamawiającego;
k) uzyskanie oraz przekazanie pozwolenia na budowę / braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych;
l) sporządzenie dokumentacji, która podczas ustaleń z Zamawiającym zostanie uznana za niezbędną do prawidłowego
wykonania.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą
liczbę punktów spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez
zamawiającego w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

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

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca:
a) przedstawi możliwość dysponowania środkami pieniężnymi w wysokości: min. 1.000.000 zł – milion złotych; (środki
własne lub możliwości uzyskania kredytu);
b) wykaże się posiadaniem polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę w wysokości: min. 2.000.000
zł – dwa miliony złotych.
2) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonanych robót:
Należy złożyć wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, 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.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji:
- 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na kwotę 3 000 000,00 zł brutto (słownie:
dwa miliony złotych), bądź 2 (dwie) roboty budowlane lub więcej polegające na budowie sieci kanalizacyjnej (w tym min. 1
(jedna) robota polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej) na kwotę 2 000 000,00 zł brutto każda.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone.
Dowodami są referencje oraz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty.
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:
Należy złożyć wykaz osób (załącznik nr 3), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobą;
- Kierownikiem budowy - Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko posiadała min. 3 letnie
doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie sieci sanitarnych obejmujących sieci kanalizacyjne, bez ograniczeń wraz z aktualnym wpisem do
Izby Inżynierów Budownictwa;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)oświadczenie wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik
nr 5 do SWZ),
2)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (KRS, CEIDG).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie
z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 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.
b) wykaz osób (załącznik nr 3), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
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d) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz oferty”, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ
oraz załączyć do niego wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z niniejszą SWZ.
2) Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp tj. o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3) Samooczyszczenie– w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art.109
ust. 1 pkt 2-10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu
4) Pełnomocnictwo
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 9 do SWZ)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

8.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000,00 zł.
8.2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 13.09.2022 r. do godz. 10:00.
8.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
8.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).
8.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego Gminy w Banku Spółdzielczym
w Jastrzębiu Zdroju, Nr konta 02 8470 0001 2040 0051 5025 0003. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu
składania ofert. Z treści przelewu winno wynikać, że wpłata dotyczy wadium, jakiego dotyczy pakietu i zamówienia.
8.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8.7. O wpłaceniu wadium w formie pieniężnej w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek
bankowy Zamawiającego.
8.8. Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i wykonalne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji
lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
8.9. Gwarancje i poręczenia muszą podlegać prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń będą
rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez polskie sądy powszechne. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w
formie gwarancji lub poręczenia w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski.
8.10. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
8.11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do terminu składania ofert na zasadach określonych w SWZ lub wniesie
wadium w sposób nieprawidłowy lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub
złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie odrzucona.
8.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
8.13. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 107 żądanie złożenia przedmiotowych środków dowodowych ust. 2 lub art. 128 wezwanie wykonawcy do
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych
środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57
warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia lub art. 106 inne przedmiotowe środki dowodowe ust. 1, oświadczenia, o
którym mowa w art. 125 oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 223 badanie i ocena ofert ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8.14. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zapisami art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
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6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

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

a.Wprowadzenie zm. w koncepcji lub dok. proj. powodujących konieczność zmiany pozw .na bud.Zm. będzie możliwa w
przypadku jej akceptacji przez Zamaw.b.zm. dokonana na podstawie art.23pkt1 ustawy PB zmiana w rozwiązaniach proj,
jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpiecz. realizacji robót budowl lub usprawnienia procesu
budowy;c.zmiana dok. na podstawie art. 20 ust.1pkt4 lit.a) ustawy PB uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań
zamiennych w stosunku do przewidzianych w proj, zgłoszonych przez kier. bud. lub insp. nadz. inwest. a zmiany dokonane
zostały podczas wyk. robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego proj. lub warun. pozw. na bud. w ramach
art.36a ust.5 ustawy PB i dok. zostały zgodnie z zapisami art.36a ust.6 ustawy PB, spełniając zapisy art.57 ust.2 ustawy
PB;d.Zmiana terminu wyk. przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku:d.1.konieczności wstrzymania wykonywania
całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, w szczególności takich, jak:
niekorzystne war. atmosf., ujawnienie się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad dokumentacji projektowej,
wprowadzenie do dok. proj. zmian, powodujących konieczność zmiany pozwolenia na budowę a warunkiem zmiany będzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski,
wystąpienia okoliczności uzasadniających konieczność zmiany terminu wykonania robót lub przerw w ich realizacji,
d.2.pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji
umowy,d.3.konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub
pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, e.zmiany dokonane według zasad zapisanych w umowie;f.zmiany osób
odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy:g.zm nazw, siedziby stron umowy, numerów kont
bankowych, innych danych identyfikacyjnych;h.zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po
akceptacji przez Zamaw.; i.zmiany w zakresie wprowadzenia zapisu - informacji o przyznanym lub możliwym
dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych;j.zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;k.zmniejszenia
zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zm. okoliczności powodującej, że wykonanie części
zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;l.zmiany
wysokości kwot w harmon. rzecz-finans.– zał 1 do umowy, ujętych w poszczególnych okresach budż. celem realizacji
zamówieniam.zmiany harmon. rzecz-finans z powodu zmniejszenia zakresu rzecz-finans, zmiany terminu lub zmiany
terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych nie wymagają aneksu;n.zmiany należnego Wykon. wynagr.,
przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:1)poziom zmiany ceny mat. lub
kosztów, o których mowa powyżej, uprawniają Wykon. umowy do żądania zmiany wynagr. w przypadku wzrostu tych
kosztów powyżej wskaźnik wzrostu cen i usług GUS. początkowy termin ustalenia zmiany wynagr. nie może być
wcześniejszy niż po 12 mies. od dnia zwarcia umowy;2)wyliczenia ustalania zm. wynagr. zaproponuje Wykon. z użyciem
odesłania do wskaź. zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaź. ogłaszanego w komun. Prezesa GUS
oraz przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów mat. lub kosztów, w przypadku których zmiana
ceny uprawnia Wykon. umowy do żądania zmiany wynagr;3)maks. wartość zmiany wynagr., jaką dopuszcza Zamaw. w
efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagr. nie może przekroczyć 10%
wartości robót.o.zm. należnego Wykon. wynagr., pod warunkiem zmiany podatku VAT, wzrostu kosztów utrzymania
pracowników wzrostu stawki min. wynagrodzenia lub opłat dla ZUS i PFP;p.zm. w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli
konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-13 10:00
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8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-13 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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