Ogłoszenie nr 2021/BZP 00036855/01 z dnia 2021-04-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją
reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Młynary
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748130
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Dworcowa 29
1.5.2.) Miejscowość: Młynary
1.5.3.) Kod pocztowy: 14-420
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
1.5.7.) Numer telefonu: +48 552486082
1.5.8.) Numer faksu: +48 552486400
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mlynary.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mlynary.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny udzielający zamówienia w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa (art. 7 pkt 36 ustawy Pzp)
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 zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją
reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej”.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06f28008-a1cf-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00036855/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-20 15:44
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002927/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją
reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej
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: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na
lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa 5 „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie
zasobów”; Działania 5.2 „Gospodarka wodna–ściekowa” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.mlynary.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych
odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z mini portalu oraz Regulaminie ePUAP.2. Wykonawca przystępując do
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu
przestrzegać postanowień tego regulaminu.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi
150 MB.4. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów
oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania
tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich przesłania będzie
potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego
Zamawiającego.5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (inna niż oferta oraz załączniki
do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej
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z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 6.
Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania
dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych
oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
sekretariat@mlynary.pl9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań
dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środki komunikacji elektronicznejw
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
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): 1. Administratorem Pana/Pani danych jest Burmistrz Miasta i
Gminy Młynary, którego siedzibą jest Urząd Miasta i Gminy w Młynarach ul. Dworcowa 29, 14 – 420
Młynary.Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych, którym jest Secure Services Andrzej Wiśniewski ul. Leszczyńskiego 6/2, 82-300
Elbląg z którym można skontaktować pod adresem mailowym: biuro@secureservices.pl, tel. 730 762
823. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODOw celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa zbiorników
retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz
infrastruktury towarzyszącej”.2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy
Pzp.3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, 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.4. Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałemw postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.5. W odniesieniu
do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.6. 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;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;7. Nie
przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.06.II.2021.MS
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
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odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia dotyczy w szczególności :1. Wykonania oczyszczania ścieków w technologii
tlenowego osadu granulowanego (tzw. TBR-TOG). W tym celu w założeniach technologicznych
projektu będącego przedmiotem SWZ przyjęto, że ścieki gromadzone w zbiorniku retencyjnym
poddane będą mieszaniu za pomocą zainstalowanego do tego celu mieszadła zatapialnego.
Nagromadzone i uśrednione ścieki, przy wykorzystaniu trzech zainstalowanych do tego celu
pomp, transportowane będą do trzech biologicznych reaktorów pracujących w technologii
tlenowego osadu granulowanego (tzw. TBR-TOG). Reaktory TBR-TOG powstaną w skutek
modernizacji istniejących reaktorów SBR, po tym jak zostaną poddane przebudowie i remontowi.
W nowym układzie technologicznym reaktory TBR-TOG wyposażone zostaną w:- System
wprowadzania ścieków surowych,- System odprowadzania ścieków oczyszczonych,- System
odprowadzania osadów nadmiernych,- System napowietrzania głębokiego, oparty o metodę
inżektorowo-sprężarkową (aeratory strumieniowe).W zakresie Zamówienia jest także:2.
Wykonanie robót opisanych projektami budowlanymi i wykonawczymi podstawowymi, projektami
zamiennymi, przedmiarami robót i STWiOR (Specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robót).
W zakresie zamówienia jest także wykonanie w niezbędnym zakresie projektu wykonawczego
do projektu zamiennego (o zakresie decyduje na etapie realizacji inwestycji inspektor nadzoru
inwestorskiego). Zatem zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami w zakresie zamówienia
jest miedzy innymi wykonanie robót na niżej wymienionych obiektach:a. Budynek sitopiaskownikab. Przepompownia głównac. Zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonychd. Reaktory
biologiczne TBR-TOGe. Zbiornik retencyjny ścieków surowychf. Komora stabilizacji tlenowej
osadug. Punkt zlewny ścieków dowożonychh. Budynek odwadniania osadui. Stacja dmuchawj.
Rurociągi technologicznek. Budynek socjalno – technicznyl. Sterowanie, opomiarowanie i inne
roboty elektryczne w tym AKPIAm. Rurociągi i urządzenia tymczasowe dla zapewnienia ciągłości
pracy oczyszczalnin. Drogi i zagospodarowanie terenuJako nadrzędne należy traktować projekt
budowlany zamienny, przedmiar robót, STWIOR (Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót), projekt budowlany podstawowy, projekt wykonawczy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45121000-1 - Próbne wiercenia
45122000-8 - Próbne wykopy
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych
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45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz
spalania odpadów
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 220 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryterium:a) Cena – znaczenie: 55 %b) Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji
zamówienia – 35%,c) Okres gwarancji jakości – 10%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 55,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy i projektanta
4.3.6.) Waga: 35,00
Kryterium 3
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4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

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

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziałuw postępowaniu
dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia
warunku w tym zakresie2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym
zakresie3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia
warunek, jeżeli (Wykonawca) posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na
sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 2.000.000,00 złotych.4) Zdolności technicznej lub
zawodowej:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli Wykonawca:a) wykaże, że
samodzielnie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlaneji prawidłowo ukończył w ciągu
ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadania, polegające na budowie,
przebudowie, rozbudowie bądź modernizacji oczyszczalni ścieków, w tym jedną o wartości robót
budowlanych minimum 8 000 000,00 zł brutto b) wykaże, że dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - kierownik budowy
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowalnymiw zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń oraz doświadczenie jako kierownik budowy przy realizacji minimum 2 (dwóch)
oczyszczalni ścieków w technologii tlenowego osadu granulowanego (tzw. TBR-TOG) w tym
minimum jednej o wartości nie mniejszej niż 8 000 000,00 zł brutto; - kierownik robót posiadający
uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; - kierownik robót posiadający
uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.projektant posiadający uprawnienia projektowe w zakresie sieci, instalacjii urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który posiada doświadczenie przy
zaprojektowaniu minimum 2 (dwóch) oczyszczalni ścieków w technologii tlenowego osadu
granulowanego (tzw. TBR-TOG) w tym minimum jednej o wartości nie mniejszej niż 8 000
000,00 zł brutto.
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:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniuo udzielenie zamówienia
publicznego, Zamawiający zażąda oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego (załącznik nr 4 do SWZ)
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający zażąda dokumentów
potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
2021-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00036855/01 z dnia 2021-04-20

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej
tego ubezpieczenia.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający zażąda:a) Wykazu
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wzór – załącznik nr 5 do SWZ;b) Wykazu
osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wrazz informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczeniai wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami; wzór – załącznik nr 6 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy
jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższego dokumentu, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.b) Jeżeli w imieniu
Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentów, o których mowa w pkt 9a – pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania
na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki, umowa spółki cywilnej lub uchwała jej
wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki)
potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.c) Pełnomocnictwo dla
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówieniad) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.- W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym
mowa powyżej składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.- Wykonawca, w
przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 3 do
SWZ).e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy
(jeżeli dotyczy – należy wypełnić pkt 9 w formularzu oferty).f) Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy).g) dowód wniesienia wadium.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
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6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie
wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.2. 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,z tym że zobowiązanie kasy jest
zawsze zobowiązaniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach
ubezpieczeniowych;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.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
wskazanych w art. 450 ust 2 ustawy Pzp.4. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji
umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących
terminach:- 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane;- 30 % wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od
dnia, w którym upływa okres gwarancji, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.6.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego: 63 1020 1752 0000 0502 0160 6649. Z dopiskiem: Zabezpieczenie
na: „Budowę zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją
reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej.”7. Zabezpieczenie wnoszone w formie
innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby
zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.8. Treść
oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez
zamawiającego przed podpisaniem umowy.9. Z treści gwarancji lub poręczenia musi
jednocześnie wynikać:- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub
poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub
poręczenia) oraz adresy ich siedzib,- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją lub poręczeniem,- kwota gwarancji lub poręczenia,- termin ważności gwarancji lub
poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co najmniej od dnia
wyznaczonego na dzień zawarcia umowy,- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze
żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub
do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób
niezgodny z umową.
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 zamówienia1) Wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o dzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2) W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W powyższym przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, którego wynika, które roboty budowlane
wykonają poszczególni wykonawcy (należy wypełnić pkt 9 w formularzu oferty).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
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Nie

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

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania określono w § 15 projektu umowy
stanowiącym załącznik Nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-05 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-05 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-04
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2021-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

