Nr sprawy: ZP-2/SUW-II etap/N_D/2020
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba
www.pgkim.nowadeba.pl
e-mail: biuro@pgkim.nowadeba.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przetarg w trybie nieograniczonym

NAZWA ZADANIA NADANA ZAMÓWIENIU PUBLICZNEMU

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi realizowanymi w ramach projektu
„Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa
Dęba – etap II”.
w ramach projektu „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap
II”. Projekt jest współfinansowany ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego
Nr 5.4 Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeo środowiska.
Nr umowy o dofinansowanie w formie pożyczki: 1095/2020/Wn09/NZ-UR-LZ/P

Data: 26.05.2020 r.

Zatwierdził:

………………………………………..
Antoni Kapusta
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

str. 1
______________________________________________________________________________________________

SIWZ na zadanie pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
projektu: „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap II”.

I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba
www.pgkim.nowadeba.pl ; e-mail: biuro@pgkim.nowadeba.pl
tel. (15) 846 2641, fax: 15 846 2546
NIP: 867-000-31-34; REGON: 830353374
KRS: 0000171618

II.

TRYB ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówieo
Publicznych (zwanej dalej PZP), w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust 8 tej ustawy.

III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi realizowanymi w ramach projektu „Poprawa zaopatrzenia w wodę i
jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap II.”,
2. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania
„Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap II”:
Zakres robót budowlanych w szczególności obejmuje:

a) Roboty pomocnicze i likwidacja kolizji:
W tym zakresie należy wykonad:
- likwidację (częściowe zasypanie) istniejącego zbiornika ziemnego wód popłucznych,
- przebudowanie kanalizacji wód popłucznych i kanalizacji wód opadowych,
- przebudowa („przełożenie”) istniejących kabli elektroenergetycznych zasilających i sterowniczych
usytuowanych na terenie planowanych zbiorników retencyjnych wody
b) Zbiorniki retencyjne i komora zasuw
Budowę dwóch wolnostojących częściowo zagłębionych nowych zbiorników retencyjnych
o przekroju kołowym, wykonanych z żelbetu o pojemności użytkowej ok. 750 m3 (poj. Czynna ok. 825
m3). Projektowane wymiary: Øwew 14,5 m : Hwew = 5,5 m
Zbiorniki będą częściowo zagłębione z obsypką ziemną części nadziemnej.
Zbiorniki winny byd wyposażone w kródce: dopływowe, poborowe, przelewowe i spustowe, a także
włazy, wewnętrzne i zewnętrzne drabinki złazowe oraz wywietrzaki dachowe.
Zbiorniki wody czystej zapewnią zapas wody na cele:

wyrównania nierównomierności rozbiorów godzinowych,

płukania filtrów
str. 2
______________________________________________________________________________________________

SIWZ na zadanie pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
projektu: „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap II”.

W zbiornikach przewidziano instalację sond poziomu lustra wody, sterujących pracą pomp oraz
sygnalizujących charakterystyczne i awaryjne stany napełnienia zbiornika, takie jak: sygnalizacja
zadziałania przelewu, sygnalizacja stanu maksymalnego, wyłączenie pomp przewałowych, załączenie
pomp przewałowych, sygnalizacja stanu minimalnego, zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem,
Budowa komory zasuw odcinających przy zbiornikach wody uzdatnionej. Komora zaprojektowana
jest z prefabrykatów żelbetowych, jako prostopadłościenna, przykryta pokrywą.
Zewnętrzne wymiary komory (dł. x szer. x wys.): 4,9 x 2,4 x 3,4 m.
Instalacja odgromowa i uziemiająca
Zbiorniki wody zalicza się do obiektów zwykłych i ze względu na stopieo zagrożenia wyładowaniami
atmosferycznymi wymagany jest dla nich IV poziom ochrony (60%). Wymiar oka zwodów nie może
przekraczad 20 m, a odległośd pomiędzy przewodami 25 m. Projektuje się po dwa przewody
odprowadzające na jeden zbiornik. W charakterze zwodów poziomych planuje się wykorzystad blachę
okapów, do której będą przylutowane przewody odprowadzające oraz drabinka i barierki ochronne.
Kominki wentylacyjne nie wymagają połączeo ze zwodem.
Rurociągi technologiczne zewnętrzne
Planuje się w przewody technologiczne na terenie SUW:
rurociąg wody uzdatnionej z SUW do nowych zbiorników wody uzdatnionej z PE Dz = 315 mm,
rurociąg ssawny ze zbiorników do istniejącej komory sasuw - zestawu hydroforowego z PE Dz =
400 mm,
przewód przelewowy ze zbiorników z PE Dz = 400 mm,
przewód spustowy PE Dz = 150mm,
Wszystkie rurociągi wody zewnętrzne „międzyobiektowe” układane w ziemi należy wykonad z rur
i kształtek PE100, SDR17 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Rury i kształtki PE muszą byd
zgodne z międzynarodową normą ISO4427, posiadad stosowną Aprobatę Techniczną i Atest
Higieniczny PZH.
Głębokośd ułożenia rurociągów min. 1,6 m ppt w wykopie wąskooprzestrzennym.
Średnice i długości rur wodociągowych podano na profilach.
c) Napowietrzanie koocowe/ usuwanie rozpuszczalników
Zaprojektowano, że usuwanie rozpuszczalników będzie koocowym etapem obróbki wody.
W tym celu należy dostarczyd i zamontowad na istniejących fundamentach w hali filtrów trzy wieże
desorpcyjne (strippingowe) o wysokiej wydajności desorpcji. Według projektu technicznego - każdy
zestaw wieży o średnicy Ø 1600 i wysokości wypełnienia 5500 mm będzie wyposażony w
indywidualny zbiornik, wentylator oraz pompę (sterowane falownikami).
Podstawowe parametry wieży desorpcyjnej:
- wydajnośd (przepływ wody) pojedynczej wieży desorpcyjnej Q=120 m3/h
- max. redukcja TCE/PCE – 98-99%
- całkowita wysokośd wieży – 9330 mm
Parametry wentylatorów (dla każdej wieży po jednym wentylatorze):
- wydajnośd wentylatora ok. 7500 m3/h
- ciśnienie – ok. 8300 Pa
- moc silnika 15,0 kW
Parametry pomp (dla każdej wieży po jednej pompie):
- wydajnośd Q=120 m3/h,
- wysokośd podnoszenia h= 19,4 m,
- moc silnika – 11kW
Zadaniem każdej z pomp jest utrzymywanie stałego poziomu w zbiorniku danej wieży strippingowej.
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Całkowita wysokośd wieży będzie wynosiła ok.8500 mm.
Należy dostarczyd i zainstalowad na wykonanym placu /fundamentach filtrów węglowych do
oczyszczania powietrza odlotowego z wież strippingowych.
Należy dostarczyd 6 filtrów z węglem aktywnym, wykonanych z PEHD (po 2 pracujące szeregowo, dla
każdej wieży strippingowej).
średnica – 2080 mm
wysokośd – 2265 mm
poj. sorpcyjna węgla aktywnego – 12%
Rurociągi technologiczne wewnętrzne (wewnętrzne w obrębie hali filtrów):
Główne rurociągi technologiczne wewnątrz budynku SUW – w obrębie wież strippingowych
należy wykonad ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.
Rozdzielnica elektryczna RS-1b – opis szczegółowy:
Rozdzielnicę RS-1b wież strippingowych istnieje jako szafowa, wiszącą o wymiarach 150 cm
wysokości x 125 cm szerokości x 42 cm głębokości, klasie ochronności II i stopniu ochrony IP66.
Rozdzielnica jest przystosowana do zasilania pięcioprzewodowego w układzie TN-S z odpływami
w układzie TN-C-S. Istniejącą rozdzielnicę należy doposażyd w aparaturę zasilającą (wraz z
falownikami), zabezpieczeniową i AKPiA dla poszczególnych odpływów (pomp. wentylatorów wież
strippingowych). Przewidziano ochronę przepięciową klasy C.
Sterowanie lokalne napędami odbywad się będzie ze skrzynek sterowania lokalnego. Układy zasilania
pomp PWS1 – PWS3 wyposażone winny byd w przemienniki częstotliwości pozwalające na precyzyjne
dostosowanie wydajności napędu do utrzymania stałego poziomu w zbiornikach wież. Ze względu na
swoje parametry znamionowe, wentylatory WWS1 – WWS3 zasilane i sterowane będą z soft-startów.
Komunikację, sterowanie zdalne oraz sygnalizację stanów pracy, awarii / braku gotowości, trybu
sterowania przewidziano za pomocą sieci Modbus / Profibus oraz binarnie. Sterowanie należy wpiąd
w istniejącą automatykę i wizualizację procesu uzdatniania wody – rozbudowad istniejący system
SCADA.

Uwaga!
Roboty budowlane Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba –
etap II należy wykonad wg dokumentacji „Projekt wykonawczy Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Nowej Dębie” opracowany przez Megat Sp. z o.o. Nr arch. RTA226/T – branża technologiczna Tom 2, Nr RTA-225, RTA-226 – branża architektoniczna i
konstrukcyjna; wraz z rysunkami zamiennymi D14,5_N_Dęba-PW_2020_04_20.dwg,
RTA-226_T-15 zbiorniki wody czystej rzut_2020-04-20.dwg - precyzującymi
posadowienie dwóch zbiorników wody uzdatnionej V=750 m3 każdy oraz komory
zasuw.
Projekt wykonawczy – branża elektryczna i AKPiA – opracowany przez BPIE, projektant
Robert Bęben z 2013 r. (adaptacja projektu elektrycznego i AKPiA opracowanego przez
Megat Sp. z o.o.)
Uwaga: dokumentacja wyżej wymieniona obejmuje swym zakresem szerszy zakres
robót, niż przedmiot zamówienia – obejmuje etap I, etap II i etap III modernizacji stacji
uzdatniania wody.
Zbiorniki wody czystej - wg. „Żelbetowe zbiorniki wody czystej Vcz=2x750 m3” opracowanie „Archiplan” Piotr Rybak.

Wspólny Słownik Zamówieo CPV:
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71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego,
71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi
3. Wykonawca zobowiązany będzie realizowad usługę nadzoru inwestorskiego
zgodnie
z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) przy zachowaniu
należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP. Sprawowanie
nadzoru inwestorskiego w ramach zadania obejmuje między innymi:
1) ochrona interesów Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru;
2) sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją
projektową, pozwoleniem na budowę, umową z wykonawcą robót
budowlanych;
3) przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez
Zamawiającego, w tym do odbiorów częściowych oraz odbioru koocowego;
4) uczestniczenie w odbiorach częściowych oraz odbiorze koocowym,
5) uczestniczenie w naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiającego, Wykonawcę robót budowlanych, w trakcie realizacji
inwestycji,
6) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mied
wpływ na terminowośd oraz poprawnośd wykonywanych przez wykonawcę
robót budowlanych, o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót,
7) w razie konieczności do codziennego telefonicznego lub e-mailowego
kontaktu z Zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji,
8) do pobytu na placu budowy w odstępach czasu zabezpieczających skuteczny
i prawidłowy nadzór przynajmniej 1 dzieo w tygodniu, w czasie prowadzenia
robót przez Wykonawcę robót. Każdy pobyt na budowie w czasie
prowadzonych robót ma byd potwierdzony wpisem ustaleo do dziennika
budowy i wcześniejszym (min. 1 godzinne wyprzedzenie) poinformowaniu
zamawiającego o czasie przybycia na teren budowy/prac sieciowych;
9) zatwierdzania materiałów, do wbudowania na etapie realizacji robót, przy
udziale i akceptacji Zamawiającego;
10) do przyjazdu na plac budowy w czasie zgodnym z ofertą, od zawiadomienia
przez Zamawiającego w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach;
11) doradztwo w negocjacjach z wykonawcą robót budowlanych, na etapie
realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeo wykonawcy robót budowlanych
i Zamawiającym do projektu budowlanego i dokonywanie z nim stosownych
uzgodnieo lub wyjaśnieo;
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12) sprawdzenie, potwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentacji
rozliczeniowej składanej przez wykonawcę robót budowlanych oraz
dokumentacji powykonawczych;
13) sporządzanie kalkulacji porównawczej w przypadku wystąpienia robót
zamiennych;
14) kontrolowania wykonawcy robót w zakresie zabezpieczenia warunków bhp na
placu budowy i w otoczeniu;
15) weryfikacja dokumentacji technicznej sporządzanej przez wykonawcę robót
budowlanych w celu przedłożenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego, Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu;
16) uczestnictwo w przeglądach i próbach technicznych (próby szczelności,
inspekcja tv, badanie zagęszczenia gruntu, itp.) oraz nadzorowanie usuwania
stwierdzonych wad i usterek;
17) sprawdzenie oraz zatwierdzenie raportów miesięcznych sporządzanych przez
Wykonawców poszczególnych robót budowlanych;
18) Ocena, zatwierdzanie oraz przygotowywanie rozliczeo, raportów i innych
dokumentów wymaganych przez Instytucje Pośredniczące i Wdrażające
w związku z dofinansowaniem robót budowlanych ze środków Unii
Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;

4. Ponadto do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy:
1) Nadzór inwestorski stosownie do wymagao wynikających z dokumentacji
projektowej oraz warunków określonych w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
2) Podejmowanie decyzji (poleceo) w sprawach związanych z jakością robót
budowlanych, oceną jakości materiałów, prowadzeniem robót oraz interpretacją
dokumentacji projektowej. Powyższe wydaje na piśmie wg wzorów ustalonych z
Zamawiającym;
3) Prowadzenie Korespondencji z Zamawiającym i w imieniu Zamawiającego po
uprzedniej akceptacji treści korespondencji przez Zamawiającego;
4) Organizowanie prac związanych ze sprawowaniem nadzoru, aby z tego tytułu nie
było zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych;
5) Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, urządzeo
lub sprzętu;
6) Żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub niezdolnych do
wykonania robót lub innych niezatrudnionych przez Wykonawcę robót
budowlanych;
7) Udzielanie wykonawcy robót budowlanych informacji, wyjaśnieo i wskazówek
dotyczących robót budowlanych;
8) Wnioskowanie w sprawie:
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a) Wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania
zgody na zmiany;
b) Przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badao technicznych;
c) Zmian oznaczenia i organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robót budowlanych
oraz o potrzebie zabezpieczenia dróg i urządzeo obcych na placu budowy i w jego
otoczeniu;
9) Opiniowanie wniosków składanych przez Wykonawcę robót budowlanych
w zakresie roszczeo i sporów z osobami prawnymi i fizycznymi;
10) Opiniowanie harmonogramu robót budowlanych;
11) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk
archeologicznych odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy;
12) Wnioskowanie o zwołanie Rady Budowy/Narady Koordynacyjnej Budowy,
sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym
stronom w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich odbycia oraz dopilnowanie
realizacji ustaleo, decyzji i poleceo podjętych na Radach Budowy/Naradach
Koordynacyjnych lub innych spotkaniach z zakresu prowadzenia robót
budowlanych;
13) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego załatwia sprawy związane z przygotowaniem
inwestycji do odbioru i przekazania jej w użytkowanie, uczestniczy w pracach
komisji odbioru częściowego i koocowego, kontrolach przeprowadzanych przez
Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje
realizacji ustaleo i decyzji podjętych podczas kontroli;
14) Dokonywanie odbiorów technicznych robót zanikających, ulegających zakryciu,
odbioru częściowego, rozruchu próbnego oraz koocowego robót oraz prac z
zakresu obsługi geodezyjnej;
15) Wnioskowanie zakooczenia robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości
operatu kolaudacyjnego i przedłożenia tych dokumentów do akceptacji
Zamawiającemu w celu ustalenia ostatecznego terminu odbioru robót
budowlanych oraz poświadczenia terminu zakooczenia robót;
16) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie rękojmi.
17) Przygotowania Zamawiającemu danych do uzyskania pozwolenia na
użytkowane oraz przekazanie na majątek Zamawiającego zrealizowanego
zadania inwestycyjnego.
18) Sprawdzenia faktur za zrealizowane roboty pod względem formalnym
i merytorycznym w terminie 5 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy robót.
19) Sporządzenie na żądanie lub wniosek Zamawiającego informacji, dokumentów,
raportów, sprawozdao okresowych o stanie realizacji robót włącznie
z prowadzeniem dokumentacji fotograficznej przebiegu realizacji zadania
20) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bhp, przepisów
p.poż., ochrony środowiska.
5. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
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1) Łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest
niedopuszczalne;
2) Niedozwolone jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby / firmy,
które wykonują jakiekolwiek prace na rzecz wykonawcy robót budowlanych,
w czasie realizacji niniejszej umowy;
3) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawię umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których
wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29
ust. 3a ustawy Pzp,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
Wykonawcę wymagao, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz
sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagao,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia.
4) Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca (Inspektor Nadzoru) nie jest
upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji
nadzorowanej inwestycji.
5) Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialnośd za skutki prawne
i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie
w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiającego;
6) Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialnośd wobec Zamawiającego za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług objętych niniejszą umową,
w tym usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia
zasad praktyki zawodowej;
7) Wszelkie materiały, przedmioty i dokumenty, w których posiadanie Inspektor
Nadzoru wejdzie w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia są
i pozostaną własnością Zamawiającego. Inspektor Nadzoru będzie
zobowiązany je zwrócid Zamawiającemu na żądanie, lub najpóźniej w
momencie wygaśnięcia albo rozwiązania umowy;
8) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie
– opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane
nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiałów czy urządzeo służących do wykonania niniejszego zamówienia –
wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.
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9) Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez
wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich
odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez
zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne,
użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia.
Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwośd składania ofert
równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych
parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry
techniczne. Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
6. Postanowienia dodatkowe:
a) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
c) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
d) Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej za
pomocą aukcji elektronicznej.
e) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówieo, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy PZP,
f) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
g) Zgodnie z art. 24aa Ustawy Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu. Znaczy to, że dokumenty wymienione poniżej
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dostarczy
zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ na odrębne wezwanie i w terminie
określonym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy pomocy podwykonawców.
W przypadku realizacji zamówienia przez podwykonawców zamawiający żąda
wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyd podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców,
zgodnie z art. 36b ust 1 Ustawy PZP.
8. Zasoby podmiotów trzecich
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału,
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w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, zgodnie z art.
25a ust 3 pkt 2 Ustawy.
b) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegad na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z art. 22 a
ust 1 Ustawy;
c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnid zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z art. 22 a ust 2 Ustawy;
IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
1) termin rozpoczęcia: od daty podpisania umowy;
2) termin zakooczenia: do dnia zakooczenia i odbioru wszystkich robót
budowlanych oraz w okresie gwarancji i rękojmi robót budowlanych
Nadzór inwestorski będzie realizowany w następujących terminach:
1) nad realizacją robót budowlanych - od dnia zawarcia umowy (planowany termin
16.07.2020 r.) do dnia odbioru koocowego robót i przedstawienia przez
Wykonawcę rozliczenia koocowego zamówienia. Planowany termin wykonania
przedmiotu umowy o roboty budowlane do 30.11.2021 r.
2) w okresie gwarancji - od dnia dokonania odbioru koocowego robót od
wykonawcy robót budowlanych do dnia, w którym upłynie okres gwarancji
udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych lub do dnia odbioru usunięcia
usterek przez wykonawcę robót budowlanych lub wykonawcę zastępczego,
w zależności od tego, który termin później się kooczy.
2. Umowa z wykonawcą robót budowanych określi okres udzielonej przez Wykonawcę
gwarancji. Wstępnie zakłada się terminy pełnienia nadzoru inwestorskiego nad
realizacją robót łącznie z odbiorem koocowym i w okresie gwarancji udzielonej
przez wykonawcę robót budowlanych wynosi minimum 60 miesięcy od dnia
odbioru koocowego robót budowlanych.
4. W przypadku zmiany terminu czynności odbiorowych w stosunku do określonego
w ust. 3, przedłuża się termin pełnienia nadzoru inwestorskiego do czasu dokonania
odbioru koocowego.
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V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKÓW
O zamówienie mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.
Nie dotyczy.
b) posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.
Nie dotyczy.
c) Zdolnośd techniczna i zawodowa.
Zdolnośd techniczna:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający
uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy – w tym okresie:
świadczył co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
związanym z budową lub przebudową stacji uzdatniania wody pitnej o
wydajności nie mniejszej niż 300 m3/h ze zbiornikiem min 500 m3 załączy
dowód określający, czy nadzór inwestorski został wykonany w sposób
należyty;
Zdolnośd zawodowa: - dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże:
że dysponuje lub będzie dysponował dwoma osobami, którzy będą
uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, legitymujący się kwalifikacjami
zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do stanowiska, jakie zostanie
powierzone - zgodnie z poniższymi wymaganiami:
- dysponuje co najmniej jedną osobą (Inspektor nadzoru w branży
instalacyjnej sanitarnej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeo do kierowania robotami
budowlanymi wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów
prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
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obowiązujących przepisów i osoba ta posiada doświadczenie w nadzorze
inwestorskim nad robotami budowlanymi lub kierowaniu robotami
budowlanymi co najmniej jednej budowy/ rozbudowy/ przebudowy stacji
Uzdatniania wody pitnej o wydajności min 300 m3/h i zbiornikiem min 500 m3.
- dysponuje co najmniej jedną osobą (Inspektor nadzoru w branży
elektrycznej i AKPiA) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności elektroenergetycznej i AKPiA bez
ograniczeo do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie
obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do
realizacji przedmiotu zamówienia,
2. Wykonawca może przedstawid osoby zdolne do wykonania zamówienia,
którymi dysponują inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. W przypadku, gdy
Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, którymi dysponują inne podmioty,
winien przedstawid również dowody potwierdzające, że Wykonawca będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego
niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązania podmiotów
dysponujących osobami wskazanymi w „Wykazie osób”, do oddania tych osób
Wykonawcy do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
przedmiotowego zamówienia.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na
podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeo
wymaganych postanowieniami SIWZ wg reguły: spełnia/nie spełnia
4. Wykonawca powołujący się na mocy art. 22a ust 1 ustawy przy wykazaniu
spełniania warunków udziału w postępowaniu na zdolnościach technicznych
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest
zobowiązany udowodnid Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w formie oryginału pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
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podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
może żądad dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego.
UWAGA! Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznad, że
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mied negatywny wpływ na realizację zamówienia.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PRAWO
ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1; 2; 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieo publicznych, w następującym
zakresie:
1) art. 24 ust. 5 pkt 1 Prawa zamówieo publicznych (dalej: Pzp) w stosunku do którego
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłośd ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615);
2) art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwośd, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazad za pomocą stosownych
środków dowodowych;
3) art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie
zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, Pzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania;
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Zamawiający może wykluczyd wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyd:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru załącznik nr 2 do SIWZ);
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ);
3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje zastosowanie
procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tj.: najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa
w art. 86 ust. 5 Pzp, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawid
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia, aktualnych na dzieo złożenia
następujących oświadczeo lub dokumentów:
5.1. Wykaz usług wykonanych przez Wykonawcę niezbędnych do wykazania
spełniania warunku zdolności technicznej (wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ);
wraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy:
potwierdzenie, że oferent wykonał, co najmniej jedną usługę nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem związanym z budową lub przebudową stacji
uzdatniania wody pitnej o wydajności 300 m3/h ze zbiornikiem min 500 m3
oraz załączy dowód określający, czy nadzór inwestorski został wykonany w
sposób należyty;
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5.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyd w wykonaniu zamówienia oraz
będą odpowiedzialne za nadzorowanie robót budowlanych poszczególnych
branż, niezbędnych do wykazania spełniania warunku zdolności zawodowej
(wg wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ), wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnieo, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,
tj.:
że dysponuje lub będzie dysponował dwoma osobami, którzy będą
uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, legitymujący się kwalifikacjami
zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do stanowiska, jakie zostanie
powierzone - zgodnie z poniższymi wymaganiami:
- dysponuje co najmniej jedną osobą (Inspektor nadzoru w branży
instalacyjnej-sanitarnej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeo do kierowania robotami
budowlanymi wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów
prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów i osoba ta posiada doświadczenie w nadzorze
inwestorskim nad robotami budowlanymi lub kierowaniu robotami
budowlanymi co najmniej jednej budowy/ rozbudowy/ przebudowy stacji
uzdatniania wody pitnej o wydajności min 300 m3/h ze zbiornikiem min 500
m 3;
- dysponuje co najmniej jedną osobą (Inspektor nadzoru w branży
elektrycznej i AKPiA) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności elektroenergetycznej i AKPiA bez
ograniczeo do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie
obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do
realizacji przedmiotu zamówienia,
5.3 dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
6. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie
5.3 niniejszego rozdziału SIWZ, składa:
Dokument potwierdzający że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww.
dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyd, 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,
z uwzględnieniem terminów ich ważności. W przypadku wątpliwości, co do treści
dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócid się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych wart. 22a ustawy Pzp, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, należy przedłożyd: Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do
dyspozycji niezbędnych zasobów - Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach
lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie
postępowania wezwad wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeo lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeo lub dokumentów.
9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty
budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócid się bezpośrednio do
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właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku
świadczeo okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje
lub dokumenty w tym zakresie.
10. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
11. Zamawiający może żądad od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język
polski wskazanych przez Wykonawcę pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentów.
12. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ (inne niż oświadczenia,
których mowa w pkt 10), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę.
13. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądad przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
14. Poświadczenia za zgodnośd z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
16. Wykonawca powinien także dołączyd do oferty potwierdzenie wniesienia
wadium
17. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie
zakresu zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierza
podwykonawcom.
18. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegad się będą o udzielenie
zamówienia:
a) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy;
b) oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących, jako
partnerzy konsorcjum powinna spełniad następujące wymagania:
- oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, składa każdy
z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy;
- oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa
i załączniki składa pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum;
- oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez
zamawiającego warunków składają ci partnerzy konsorcjum, którzy
str. 17
______________________________________________________________________________________________

SIWZ na zadanie pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
projektu: „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap II”.

zgodnie z umową konsorcjum za ich spełnienie odpowiadają np.
doświadczenie w wykonywaniu prac podobnych, dysponowanie osobami
posiadającymi odpowiednie uprawnienia, wskazanie określonego obrotu;
- pełnomocnik występuje w toku postępowania z wszelkimi sprawami do
zamawiającego;
19. Wykonawca może polegad na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnid zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
20. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, należy przedłożyd Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub
sytuacji, których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
21. Oświadczenia podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych wart. 22a ustawy Pzp składane są
w oryginale.
22. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
23. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach
polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w SIWZ.
24. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
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w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty
dotyczące tych podmiotów.
25. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeo lub dokumentów lub, którzy
nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEO, A TAKŻE WSKAZANIE
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA Z WYKONAWCAMI
1. Przyjmuje się pisemny lub faxem/e-mailem sposób porozumiewania
zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeo, wniosków,
zawiadomieo i informacji.
2. Wykonawca może zwrócid się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnieo zgodnie z art.38 ust 1 pkt. 3, oraz ust. 1a
Pzp.
3. Zamawiający jednocześnie przekaże treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami
wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła
zapytania, treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści również
na stronie internetowej www.pgkim.nowadeba.pl (na której zamieszczono
SIWZ).
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąd treśd pisma
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym
czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikowad treśd
niniejszej SIWZ. Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej
www.pgkim.nowadeba.pl, (na której zamieszczono SIWZ).
6. Osobą uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Antoni kapusta; fax. 15 846 25 46; e-mail: biuro@pgkim.nowadeba.pl
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości
1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
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2. Wadium może byd wnoszone w formie dopuszczonej ustawą Prawo Zamówieo
Publicznych, tj.:
a.) pieniądzu;
b.) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym;
c.) gwarancjach bankowych;
d.) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e.) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
3. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacid go na rachunek
bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg O/Nowa Dęba, nr 08
9434 1083 2003 1300 0185 0001.
4. Wykonawca, który składa wadium w pieniądzu, winien wskazad w druku oferty
numer rachunku, na który Zamawiający winien zwrócid wadium.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument wadium należy złożyd razem z ofertą.
6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości
i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
7. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierad w swojej treści zobowiązanie
zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówieo publicznych tj. „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 na zasadach określonych w SIWZ, (jeżeli SIWZ
przewiduje wymóg wniesienia zabezpieczenia), 3) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
8. Zwrot wadium nastąpi w trybie określonym ustawą PZP.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Termin związania ofertą oraz zasady jego przedłużenia określa art. 85 ustawy
pzp.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Złożona oferta musi byd zgodna z ustawą „Prawo zamówieo publicznych”
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2. Oferta musi mied formę pisemną i powinna byd sporządzona w języku
polskim.
3. Każdy z wykonawców może złożyd tylko jedną ofertę.
4. Ofertę stanowi formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ) i inne
dokumenty, potwierdzające spełnienie przez oferenta wymaganych warunków.
Wykonawca winien zgromadzid wszelkie informacje, które mogą byd konieczne
do przygotowania oferty na własny koszt, w tym jeśli uzna za zasadne
przeprowadzid wizję lokalną po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z
zamawiającym.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty niezależnie od wyniku postępowania.
6. Treśd oferty musi odpowiadad treści SIWZ.
7. Oferta musi zostad sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie
do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, nieścieralnym
atramentem.
8. Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez
Wykonawcę (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą byd
podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątka imienną
przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania zgodnie z
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.
9. Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą byd
parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
10. Należy ponumerowad każdą ze stron w prawym górnym rogu na każdej
stronie i parafowad przez upoważnione osoby.
11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi byd
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
12. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi byd poświadczona za
zgodnośd z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy –
podpisującego ofertę.
13. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba
lub czytelnego podpisu w przypadku pieczęci imiennej.
14. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec, że znajdujące się w jego ofercie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi byd dokonane przez
złożenie oferty w dwóch częściach opisanych, jako „częśd jawna oferty” i jako
„częśd zastrzeżona oferty”. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofercie
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15. Na ofertę winno składad się:
1) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem - załącznik nr 1
do SIWZ, wraz z wykazem części zamówienia, których wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru
- załącznik nr 2 do SIWZ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy,
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
aktualne na dzieo składania ofert; wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ,
4) Stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie
odpisu z właściwego rejestru,
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
dokument
ustanawiający
pełnomocnika
do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia.
6) Dowód wniesienia wadium.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKAŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyd w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie),
uniemożliwiającym niezauważalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed
upływem terminu składania ofert.
2. Ofertę należy umieścid w opakowaniu (kopercie) zewnętrznym
i wewnętrznym: opakowanie (koperta) zewnętrzne powinno byd zaadresowane
do zamawiającego na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba. z dopiskiem
„Przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
realizowanymi w ramach projektu „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości
dla gminy Nowa Dęba – etap II”
Opakowanie (koperta) wewnętrzna powinna byd zaadresowana i opisana w
sposób j/w, a ponadto powinna posiadad nazwę i adres wykonawcy.
3. Oferty należy przesład do Zamawiającego lub składad w siedzibie
Zamawiającego w pokoju nr 10 (sekretariat), do dnia 17.czerwca 2020 r. do

godz. 10.00.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub
wycofad ofertę, jeżeli powiadomi pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zmian
lub wycofaniu oferty. Powiadomienie musi byd oznaczone “ZMIANA” lub
“WYCOFANIE”.
5. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom
po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, bez otwarcia
i rozpatrzenia.
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6. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.czerwca

2020 r. o godz. 10.15 w sali nr 6.
6.1. Otwarcie ofert jest jawne.
6.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia.
6.3. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy
wykonawców i ceny ofert.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi byd podana w PLN
cyfrowo i słownie.
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do
poniesienia dla realizacji zadania.
3. Cena może byd tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie
dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres
realizacji (wykonania) zamówienia.
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawid w
„Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
6. Cenę oferty należy podad w formie ryczałtu. W związku z powyższym cena
oferty musi zawierad wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. Ocena ofert będzie dokonywana oddzielnie dla każdej Części/Zadania
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej

opisanymi kryteriami oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
a) Cena (znaczenie w ocenie 60% = 60 pkt) Sposób dokonywania oceny wg
wzoru: C = Cn / Cb x 60 pkt gdzie Cn – cena najniższa, Cb – cena badanej
oferty.
b) Czas reakcji na wezwanie zamawiającego - rozumiany jako deklarowany
przez Wykonawcę czas przybycia na plac budowy od powiadomienia przez
przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną
(znaczenie w ocenie 40% = 40 pkt). Punkty za kryterium zostaną przyznane
w skali punktowej do 40 pkt, na podstawie oświadczenia złożonego w punkcie
2 Formularza ofertowego. Ilośd punktów w kryterium zostanie obliczona
następująco:
- przybycie na plac budowy w czasie poniżej 12 godzin od powiadomienia - 40 pkt,
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- przybycie na plac budowy w ciągu 12-18 godzin od powiadomienia - 20 pkt,
- przybycie na plac budowy w czasie powyżej 18 godzin od powiadomienia - 0 pkt
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie

postawione w niniejszej SIWZ warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma
największą liczbę punktów wyliczoną jako suma punktów, zgodnie
w wymienionymi powyżej kryteriami oceny.
5. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej
przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Jeżeli nie można wybrad oferty najkorzystniejszej 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.
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAD DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie
wykonawców, zgodnie z trybem określonym w art. 92 UPZP
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w trybie
i terminach określonych w art. 94 UPZP.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrad ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.
1 UPZP.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umownej brutto oddzielnie dla
każdej z umów.
a) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, w PLN, Wykonawca wpłaci przelewem
na rachunek Bankowy w banku BS w Tarnobrzegu O/Nowa Dęba nr 08 9434 1083
2003 1300 0185 0001.
b) Formy oraz zwrot należytego zabezpieczenia umowy określa art. 147-151
UPZP.
c) Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30
dni od dnia wykonania zamówienia, potwierdzonego podpisaniem protokołu
odbioru koocowego i uznanego przez Zamawiającego za należycie wykonany.
d) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeo z tytułu rękojmi za wady
kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta, zostanie zwrócona
Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
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XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
1. Zamawiający wymagad będzie od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i postanowieniami zawartymi w zał. nr 7 do SIWZ tj. we wzorze
umowy.
2. Niniejsza SIWZ stanowi integralną częśd umowy o zamówienie publiczne;
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności;
4. Zakazuje się zmian postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że koniecznośd
takich zmian wynika z wystąpienia następujących okoliczności:
1) konieczności zastąpienia osób wyznaczonych do pełnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora nowymi osobami;
warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę
kwalifikacji nie niższych niż wymienione w SIWZ.
2) Zamawiający może zażądad od wykonawcy zmiany osób jeżeli uzna, że nie
wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca
obowiązany jest dokonad zmiany tych osób w terminie wskazanym we
wniosku zamawiającego, warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie
przez nową osobę kwalifikacji nie niższych niż wymienione w SIWZ.
3) zmiany terminu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest
nadzór inwestorski. Zmiana ta zostanie wprowadzona w przypadku
wyznaczenia nowego terminu zakooczenia robót budowlanych. Nadzór nad
robotami budowlanymi musi trwad do czasu zakooczenia robót i uzyskania
przez wykonawcę protokołu odbioru koocowego robót budowlanych.
4) Wynagrodzenia - w przypadku zmiany:
- stawki podatku VAT.
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów aktualnej ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę
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5. Warunkiem dokonania zmian umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku
przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub
sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą byd dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Zamawiający dopuszcza możliwośd niezrealizowania pełnego zakresu robót
w sytuacji, której nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy, a nie
powstałych z winy Zamawiającego ani Wykonawcy.
8. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a Wykonawcą obowiązują w PLN
9. Usługa musi zawierad całośd kosztów związanych z realizacją zadania.
10. Wzór umowy do niniejszego zamówienia stanowi załącznik nr 7
XVIII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, oferentowi
przysługują środki odwoławcze, określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówieo publicznych.

XIX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy mogą ubiegad się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania wykonawców o udzielenie zamówienia, do
oferty należy załączyd pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej,
określające osobę pełnomocnika, zakres reprezentacji oraz zawierające
wskazanie postępowania o udzielnie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo
należy dołączyd w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Sposób składania oświadczeo i dokumentów przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) dokumenty dotyczące braku podstaw do wykluczenia składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – składa każdy
osobno;
2) dokumenty potwierdzające spełnienie postawionych przez zamawiającego
warunków, składają ci z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, którzy odpowiadają za ich spełnienie;
3) Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia:
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Ofertę składa (podpisuje) pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia lub wszyscy wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na zasadach ogólnych.
XX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO1
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 PGKiM Sp. z o.o., ul. Leśna 1,
39-460 Nowa Dęba;
 inspektorem ochrony danych osobowych w PGKiM Sp. z o.o jest Pan Maciej
Belechowicz, kontakt: adres e-mail biuro@pgkim.nowadeba.pl, tel. 15 8462641;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Pełnienie
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania „Poprawa zaopatrzenia
w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap II”, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakooczenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 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 **;
− 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 ***;
1

rozporządzenie 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).
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−

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:
− 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.
XXI. POSTANOWIENIA KOOCOWE
Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również treśd pytao Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną
częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i są
wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert. O ewentualnym przedłużeniu
terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach
zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy,
którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Informacja ta
zostanie
ponadto
zamieszczona
na
stronie
internetowej
http://www.pgkim.nowadeba.pl/przetargi/ Wszelkie prawa i zobowiązania
Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu
terminowi.
Uwaga: Wykonawca, który pobrał SIWZ ze strony internetowej i nie zawiadomił
o tym zamawiającego nie otrzyma pisemnie treści zapytao i odpowiedzi oraz
informacji o zmianach, dlatego zobowiązany jest przeglądad na bieżąco podaną
stronę internetową PGKiM Sp. z o.o. Nowa Dęba.
XXII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego,
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
Załącznik nr 4 - Wzór wykazu robót budowlanych nadzorowanych przez Wykonawcę niezbędnych do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
Załącznik nr 5 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz będą
odpowiedzialne za nadzór odpowiednich branż robót budowlanych, wraz z Oświadczeniem, że osoby,
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
Załącznik nr 6 – Projekt budowlano-wykonawczy na zadanie będące przedmiotem nadzoru
inwestorskiego
Załącznik nr 7. - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Opracował:
Witold Masłyk

Zatwierdził:
Antoni Kapusta

str. 28
______________________________________________________________________________________________

SIWZ na zadanie pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
projektu: „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap II”.

załącznik nr 1 do SIWZ
(pieczęć wykonawcy/wykonawców)

OFERTA
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie
ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach
projektu „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap II
oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i zgodnie z ofertą za cenę:

netto

........................................ zł

podatek VAT

........................................ zł

brutto

........................................ zł

słownie (brutto) : .......................................................................................................................
Oświadczamy, że deklarujemy czas przybycia na plac budowy w ciągu
________________ godzin od powiadomienia przez przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wskazać środek komunikowania się telefonicznie
________________________(numer telefonu) oraz pocztą elektroniczną
_________________________________(adres e-mail) na potwierdzenie godziny
powiadomienia.
Oświadczamy, że deklarujemy czas przybycia na plac budowy w ciągu
________________ godzin od powiadomienia przez przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wskazać środek komunikowania się telefonicznie
________________________(numer telefonu) oraz pocztą elektroniczną
_________________________________(adres e-mail) na potwierdzenie godziny
powiadomienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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4. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy.
5. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać samodzielnie/zlecić podwykonawcy* w przypadku zaznaczenia zlecić podwykonawcy - należy uzupełnić tabelę poniżej.
Częśd zamówienia, których wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom

Nazwa firmy, siedziba
podwykonawcy/podwykonawców

6. Wadium w wysokości ……………. zł zostało wniesione w dniu …………………………..
w formie………………………………(potwierdzenie wniesienia wadium w załączeniu).
Zwrotu wadium (w przypadku wpłaty na konto) należy dokonać na nasze konto:
………………………………………………………………………………………………….
na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Załącznikami do niniejszej oferty są oświadczenia i dokumenty wg wymagań określonych
w SIWZ.
9. Dane teleadresowe wykonawcy
Nr. tel. …………………, Nr. fax. …….………, e-mail: ……………………………………

............................., dnia .........................

......................................................
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
............................................................
(pieczęć wykonawcy / wykonawców)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieo publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach
projektu „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap II
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w rozdziale V specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej powyższego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
…………….……. (miejscowośd), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w rozdziale V specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej powyższego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazad podmiot i określid odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowośd), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowośd), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3
.................................................
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieo publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach
projektu „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap II
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4
ustawy Pzp

…………….……. (miejscowośd), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………………………. ustawy Pzp (podad mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………

…………….……. (miejscowośd), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
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Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
………………………………………………………………………………………………..………….……………………………………………..
(podad pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowośd), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
…………………………………………………………………………………………………………………..….……………………………
(podad pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowośd), dnia …………………. r.
………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowośd), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4
............................................................
( pieczęć wykonawcy/wykonawców)

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA

Lp.

Nazwa wykonawcy
(podmiotu)
wykazującego posiadanie
zdolności technicznej

Nazwa i adres
zamawiającego
(miejsce realizacji)

1

2

3

Informacje
potwierdzające
spełnianie warunków
– jeśli dotyczy
(nazwa zadania,
charakterystyka - np.
przepustowość wartość
brutto)

4

Data
wykonania
(zakończenia)

5

1.

2.

............................., dnia .........................

........................................................
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Załącznik nr 5
( pieczęd wykonawcy/wykonawców)

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Lp.

Imię i nazwisko

Uprawnienia
(numer, data
wydania)

1

2

3

1.

……………………………..

2.

…………………………….

3.

…………………………….

Doświadczenie
potwierdzające spełnienie
wymagań zawartych w
SIWZ – jeżeli jest
wymagane w SIWZ

Sposób
dysponowania osobą
np. – umowa o pracę,
umowa zlecenie, itp.
4

Oświadczamy, że:
a) wymienione osoby które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia,
b) dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………………………….. wykazu, *)
c) nie dysponujemy osobami wymienioną w poz. ………………………… wykazu, lecz polegając na
zasobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 26 ust 2b ustawy Pzp będziemy dysponowad tą osobą, na potwierdzenie czego załączamy
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do dyspozycji tej osoby na okres ich
udziału w wykonywaniu zamówienia. *)

............................., dnia .........................

.......................................................
(podpis wykonawcy / pełnomocnika)

*) niepotrzebne skreślid
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Wzór
( pieczęd wykonawcy/wykonawców)

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach
projektu „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap II
oświadczam/y, że:
- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie
należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.
184 ze zm.)*:
- wspólnie z ………………………………………………………………………………należę/należymy
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.)
i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu*:
1.

…………………………………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………

....................................
miejscowość i data

......................................................
parafka/ i imienna pieczątka/i lub
czytelny/e podpis/y

* niepotrzebne skreślid
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